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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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ا�ضت�ضالم 200 اإرهابي  �الق�ضاء على 145 اآخرين منذ 2013 

فعالية وجاهزية  ودقة يف التنفيذ...اجلي�س 
يواكب التطورات الأمنية بال�ساحل 

يربط ال�ضمال باجلنوب ، زعالن

 ت�سليم الطريق الوطني
 رقم 1 قبل 2019 

يقومون با�ضتدراجهم لأماكن معز�لة ل�ضرقة �ضياراتهم 

حوادث وجرائم قتل ب�سعة 
�سحيتها الـ"كلوند�ستان" 
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احتاد اجلزائر / امل�ضري البور�ضعيدي 
اليوم ابتداء من 20:00

اأبناء �سو�سطارة 
ي�سرون على املربع 

الذهبي لكاأ�س الكاف

 حاج جيالين:

»ال�سلطة ترغب يف تطليق 
الطابع الجتماعي للدولة«

جامعة البويرة
 مدرجات فارغة 
والطلبة يف نزهة

 را�سدي: نتائج الجتماع �ستكون ل�سالح منتجي النفط



عين

مللعب  ال�رشفية  املن�صة  �صهدت 
حممد اخلام�س مبدينة الدار البي�صاء 
الفاف  رئي�س  ح�صور  املغربية 
تابع  الذي  روراوة  حممد  ال�صابق 
والوداد  �صطيف  وفاق  مقابلة  اأطوار 
رابطة  نهائي  ربع  �صمن  البي�صاوي 
ابطال اإفريقيا، حيث كان جال�صا اإىل 
حمار  ح�صان  الوفاق  رئي�س  جانب 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  ورئي�س 

القدم عبد الكرمي مدوار.
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اأعمال روائية جديدة يف �سيال 23 
يعطي �سالون  اجلزائر الدويل ال23 للكتاب )29 

اأكتوبر- 10 نوفمرب( موعدا لزواره مع اأ�سماء 

اأدبية جزائرية كبرية ت�ساهم يف هذه  الطبعة 

باإبداعات جديدة. واأعلنت العديد من دور 

الن�سر اجلزائرية منذ اأيام عن جديدها  يف 

جمال العمل الأدبي من عناوين ينتظرها القارئ 

ب�سوق, ما زال بع�سها قيد الطبع والبع�ض الآخر 

يعر�ض للبيع يف رفوف بع�ض املكتبات. فقد 

اأ�سدر الروائي الكبري يا�سمينة خ�سرة موؤلف 

الع�سرات من الروايات التي نالت  �سهرة كبرية 

منها  »ف�سل الليل على النهار« و«ليلة الرئي�ض 

الأخرية« و«املالئكة  متوت من جراحنا« يف نهاية 

ال�سهر املا�سي روايته اجلديدة »خليل« لدى   
من�سورات »الق�سبة«.

واأ�سدرت من�سورات »الربزخ » من جهتها موؤخرا 
عملني اأدبيني جديدين الأول عبارة عن 

رواية ملي�ساء باي بعنوان » ل يوجد �سوت اخر« 

تقتحم فيه الكاتبة حميميات �سجينة �سابقة 

بعد خروجها من ال�سجن, اما الرواية الثانية 

فهي للكاتبة اأمرية جيهان خلف هلل بعنوان » 

غرق القمر«  تتحدث وقائعها عن حملة ع�سكرة 

فرن�سية على جيجل عام 1664 وعرفت تلك 
الأحداث تاريخيا ب«معركة جيجل«.

علماء �سينيون: لبد من تعاون دويل ملواجهة اأخطار الكويكبات والأجرام 

روراوة حا�سر يف امللعب لت�سجيع الوفاق

خبر في 
صورة

 بن طلحة .. 21 �سنة
 على جمرزة لن تن�سى

اجليا�سكا يف الطر يق ال�سحيح 
ل�سمان البقاء مبكرا

م�صرية  اأن  يبدو 
هذا  القبائل  �صبيبة 
مثلما  لي�صت  املو�صم 
ال�صنوات  كانت خالل 
لعبت  اأين  املا�صية 
حتى  ال�صقوط  على 
من  الأخرية  اجلولت 
»اجليا�صكا«  املو�صم، 
املرتبة  حتتل  التي 
املو�صم  هذا  الأوىل 
اأ�صحت  نقطة  ب15 
من  جدا  قريبة 

حتقيق البقاء خالل ال�صطر الأول من البطولة، ما يوجب على اجلميع 
اللعب بقوة اأكرث خالل املقابالت القادمة لتفادي الوقوع يف فخ الغرور 

والت�صاهل.

ال�سطايفية ب�سعار »ليا�سما كالفيي«
تخلو  مل 
ت  ل حتفا ا
فريق  اأن�صار 
�صطيف  وفاق 
اكت�صاب  عقب 
لت�صكيلة  ا
التاأهل  لتاأ�صرية 
اإىل الدور ن�صف 
من  النهائي 
رابطة  مناف�صة 
اإفريقيا  اأبطال 
اأهازيج  من 
يا  اهلل  »ان�صا 
ليا�صما  ربي 

بدوره  املعني  العا�صمي  للنادي  الت�صجيع  �صياق  يف  وذلك  كالفيي«، 
بلعب املناف�صة القارية عندما يالقي اليوم امل�رشي البور�صعيدي يف 

اإياب ن�صف نهائي كاأ�س الكاف.

تعميق  على  �صينيون  علماء 
ب�صكل  الدويل  التعاون  وتقوية 
ا�صتك�صاف  جمال  يف  اأكرب 
الف�صاء، بهدف تخفيف خماطر 
من  بالقرب  املوجودة  املواد 

الغالف اجلوي الأر�صي. 
وقال ت�صن جيان �صنغ الأكادميي 

للعلوم،  ال�صينية  الأكادميية  يف 
البارز  ال�صيني  الف�صاء  رائد 
قال  علمية،  حما�رشة  خالل 
اإنه ومبقارنة ق�صايا دولية مثل 
الطاقة  ونق�س  الغذائي  الأمن 
والهجمات  املناخي  والتغري 
الإلكرتونية والتلوث البيئي التي 

نتجت عن الن�صاطات الب�رشية، 
جدية  اأكرث  تهديدات  فاإن 
العامل  اأمام  اأكرب  ب�صكل  تربز 
وتتمثل بتهديدات قد تاأتي من 

الف�صاء.
 18000 من  اأكرث  ويوجد      
الأر�س،  من  بالقرب  كويكب 

قطرها  يبلغ  منها  لف   8 نحو 
اأكرث من كيلومرت، كما اأن العلماء 
اكت�صفوا 180 ثقبا �صخم التاأثري 
يعك�س  ما  الأر�س،  كوكب  على 
يف  هائلة  طاقة  توليد  احتمال 
اأو  كويكب  اأي  ا�صطدام  حال 

جرم �صماوي �صغري بالأر�س.

مرت يوم اأم�ض 21 �سنة 
كاملة على جمزرة 

حي بن طلحة برباقي والتي 
راح �سحيتها 300 مواطن 

ل حول لهم ول قوة, على 
اأيدي مل ترحم اأي �سخ�ض 
كان يف احلي, جمرزة �سمع 

اأنني موتاه من بابا علي 
وكانت روائح املوت 

تنبعث من كل حي قريب 
من بن طلحة, خا�سة �سيدي 

مو�سى وبراقي, 300 �سخ�سا 
توفوا يف ليلة واحدة, 

رحمهم اهلل.

»دحمان احلرا�سي« ت�سمية م�سابح ال�سابالت 
القدير  الفنان  اإ�صم  اإطالق  مت 
جمامع  على  احلرا�صي،  دحمان 

امل�صابح “ال�صابالت”.

ويقوم كل من وزير املوارد املائية 
العا�صمة،  ووايل  ن�صيب،  ح�صني 
عمل  بزيارة  زوخ،  القادر  عبد 

وتفقد، للوادي اأو�صايح بالعا�صمة.
ويتفقد امل�صوؤولن، م�رشوع تهيئة 
احلرا�س،  ووادي  اأو�صايح،  وادي 

ف�صاء  وكذا  املربجمة  وامل�صاريع 
واملالعب  والرتفيه  النزهة 

اجلوارية.
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علي عزازقة

اخلبري  و�صف  ال�صدد  هذا  ويف 
يف  رزيق  كمال  االقت�صادي 
اأم�س،  ات�صال ربطه بالو�صط يوم 
املتابعة  للجنة  االجتماع العا�رش 
التفاق  امل�صرتكة  واملراقبة 
خارج   - اأوبك  االإنتاج  تقلي�س 
التي  املهمة  باملحطة  اأوبك-، 
اأهمية عن اجتماع 2016،  ال تقل 
�صّيما واأنها �صتُنظم و�صط متغريات 
عديدة قد تكون نتائجها عك�صية، 
االأوبك  داخل  دول  واأن  خا�صة 
بينها حول  فيما  تت�صارع  اأ�صحت 
ظل  يف  اتخاذه  الواجب  القرار 
اخلليج  لدول  ترامب  تهديدات 
االإنتاج  التي طالبها ب�رشورة رفع 
رزيق  عليها،  عقوبات  ت�صليط  اأو 
�صدد  ملا  ذلك  من  اأبعد  اإىل  راح 
وا�صحا  اأ�صحى  ال�رشاع  اأن  على 

للعلن داخل املنظمة خا�صة  واأن 
بع�س الدول كفنزويال وايران ترى 
 80 اإىل  ي�صل  اأن  يجب  ال�صعر  اأن 
حني  يف  الواحد،  للربميل  دوالرا 
ترى ال�صعودية مبعية دول اخلليج 
ليكون  يرتفع  اأن  يجب  االإنتاج  اأن 
ال�صعر من 60 اإىل 70 دوالرا وهو 
اخلبري  ح�صب  املنا�صب  ال�صعر 

االقت�صادي.
ذات  دعا  اآخر  جانب  ومن 
املتحدث الديبلوما�صية اجلزائرية 
يف  مهم  دور  لعب  �رشورة  اإىل 
تلطيف  اأجل  من  االجتماع  هذا 
والريا�س  طهران  بني  االأجواء 
وحماولة اللعب على وتر امل�صالح 
ون�صيان  البلدين  بني  االقت�صادية 
واأنها  �صيما  ال�صيا�صية  اخلالفات 
عميقة جدا، حيث قال:« اجلزائر 
با�صتطاعتها خلق جو من التفاهم 
واأنها  خا�صة  املنظمة،  داخل 

اخللفاء  بني  اأن جتمع  ا�صتطاعت 
ترجيح  اأن  م�صيفا   ،»2016 �صنة 
اجلانب االقت�صادي �رشوري جدا 

الأن الو�صع والواقع يلزم ذلك.

اجتماع اجلزائر �سيكون 
ناجحا رغم اخلالفات

املتابع  اجلزائري  االإعالمي  اأما 
اأحمد را�صدي  لل�صاأن االقت�صادي 
به  خ�س  ت�رشيح  يف  فقال  
باجتماع  متفائل  »الو�صط«  اأنه 
تطبيق  لتقييم  الوزارية  اللجنة 
حيث  باجلزائر،  االإنتاج  خف�س 
اأن التزام منتجي النفط من  يرى 
مبخرجات  اأوبك  وخارج  داخل 
وملدة   2016 اجلزائر  اجتماع 
مزيد  نحو  ايجابي  موؤ�رش  �صنتني 
اأن  اإىل  م�صريا  التوافق،  من 
باجلزائر  اوبك  اجتماعات  كل 

بقرارات  وخرجت  ناجحة  كانت 
اجتماع  من  بداية  تاريخية 
واجتماع  بوهران   2008 ثم   1975
اعتقد  ال  ي�صيف:«  ولهذا   ،2016
�صي�صذ  االأورا�صي  اجتماع  اأن 
يعود  لكنه  القاعدة«،  هذه  عن 
الو�صع  اأن  بالقول  لي�صتدرك 
وينذر  �صهال  لي�س  اجليو�صيا�صي 
االجتماع  داخل  حاد  با�صتقطاب 
قرارات  اأي  برف�س  تهدد  فاإيران 
ال�صعودية  وتتهم  تخدمها  ال 
لال�صتحواذ على  بال�صعي  ورو�صيا 
تتجه  فيما  ال�صوق،  يف  ح�صتها 
م�صاحلها  عن  للدفاع  ال�صعودية 
لرفع انتاجها وهو ما يحدث فعال 

بامليدان حتت حجج خمتلفة.
اجتماع  فاإن  اآخر  �صياق  ويف 
اجلزائر �صيكون حماطا بعدد من 
باتت  التي  املت�صارعة  االأحداث 
اأ�صواق  على  مبا�رش  ب�صكل  توؤثر 

النفط وعلى راأ�صها تغريدة ترامب 
التي هدد فيها ب�صكل مبا�رش دول 
اأوبك  اأمر  اأين  االأو�صط،  ال�رشق 
بخف�س فوري لالأ�صعار، هذا االأمر 
اخلليج  دول  من  جتاوبا  يجد  قد 
قد  التي  ال�صعودية  راأ�صها  وعلى 
تزداد تعنتا يف رفع اإنتاجها و�صخ 
ال�صوق وهو  املزيد من اخلام يف 
ما �صرتف�صه اإيران بالتاأكيد، ومن 
جهة ي�صيف ذات امل�صدر احلرب 
املتحدة  الواليات  بني  التجارية 
واأوربا من جهة وبينها  االأمريكية 

وال�صني من جهة ثانيا تزداد حدة 
على  كذلك  مبا�رش  ب�صكل  وتوؤثر 

اأ�صعار النفط.
اأن  بالقول  راأيه  را�صدي  وختم 
هناك اأمل كبري يف توا�صل التوافق 
منتجي  مّيز  الذي  االإقت�صادي 
متتاليتني  �صنتني  ملدة  النفط 
لكنه اأمل م�صوب ببع�س التوقعات 
ال�صلبية يف ظل ال�صغط ال�صيا�صي 
التي  املت�صارعة  وامل�صتجدات 

تطبع االإقت�صاد العاملي. 

فيما قال اإن الو�سع احلايل للبالد 
كارثي، حاج جيالين:

»ال�سلطة ترغب يف تطليق 
الطابع الجتماعي للدولة«

جلبهة  االأول  الوطني  االأمني  اأكد 
حاج  اال�صرتاكية  »حممد  القوى 
جيالين«، اأن الو�صع احلايل للبالد 
ي�صتلزم نه�صة �صيا�صية جدية من 
اأجل بناء روؤية اقت�صادية توافقية 
مبا�رش  تاأثري  لها  ودميقراطية 
�صيما  االقت�صادي،  اجلانب  على 
االقت�صادية  الدميقراطية  واأن 
بالدميقراطية  مبا�رشة  مرهونة 
على  �صدد  حني  يف  ال�صيا�صية، 
الطابع  لتطليق  �صعي  ال�صلطة 
نحو  وال�صري  للدولة  االجتماعي 
املتوح�س  الراأ�صمايل  الطابع 
الذي �صيكون له تاأثري �صلبي على 

املواطن الب�صيط.
اأم�س  يوم  امل�صدر  ذات  واأفاد 
خا�صة  اجتماعية  جل�صات  خالل 
اأن  �رشوريا  بات  باأنه  باحلزب، 
التي  مقرتحاته  االأفافا�س  يطرح 
توافقية  اقت�صادية  روؤية  تبني 
ال�صيا�صة  ف�صح  و  ودميقراطية، 
التي و�صفها بالريعية التي ت�صكل 
االجتماعي،  التقدم  اأمام  عائقا 
�صيما واأن اجلزائر تعي�س فو�صى 
ال نظري لها ب�صبب رغبة ال�صلطة 
يف اال�صتمرار رغم اأن االنتخابات 
مل متكن يوما من بروز موؤ�ص�صات 
دميقراطية ممثلة لل�صعب بح�صبه، 
حاج  ي�صيف  بلة  الطينة  زاد  وما 
جيالين هو الت�صيري البريوقراطي 
اإحداث  اإىل  اأدى  ما  للموؤ�ص�صات، 
واملواطنني،  الدولة  بني  �رشخ 
االأزمة  النقطة:«  م�صيفا يف هذه 
الالم�صاواة،  تعمق  االقت�صادية 
االجتماعيةـ،  الالعدالة 
وتطرق  ال�صعب«.  واإحباطات 

القوى  جبهة  يف  االأول  الرجل 
اال�صرتاكية اإىل بع�س املظاهرات 
الواليات،  بع�س  �صهدتها  التي 
لل�صلطة  م�صوؤوليتها  حمل  حيث 
لها،  الرئي�س  ال�صبب  اأنها  اأكد 
يف  التوتر  فحالة  اأو�صح:«  حيث 
العديد من واليات الوطن، لي�صت 
اإال نتيجة ل�صوء احلوكمة وللتوزيع 
فقد  البالد،  لرثوات  العادل  غري 
ت�صكل خطرا حقيقيا على وحدة 
ومتا�صك البالد«، متابعا:« العنف 
للتعبري  الوحيدة  الو�صيلة  اأ�صبح 
تنذر  الو�صعية  هذه  االجتماعي، 
حالة  يخلق  مما  العنف  بانت�صار 
ال ميكن ال�صيطرة عليها، والتي ال 
يتحمل م�صوؤوليتها اإال  ال�صلطة«.

االجتماعي  اجلانب  من  اأما 
ذاته  امل�صدر  قال  واالقت�صادي 
باأن ال�صلطة تتحمل الو�صع الراهن 
عدة،  م�صتويات  فيهما  وعلى 
االأحادي،  الت�صيري  ب�صبب  وهذا 
الالتوافقي،  الالت�صاركي، 
النقطة:«  هذه  يف  مو�صحا 
عن  التخلي  يف  ترغب  ال�صلطة 
دولة  واإر�صاء  االجتماعية  الدولة 
مع  تتناق�س  متوح�صة  ليربالية 
التحريرية. يف  الثورة  اأهداف 
فالقرارات  متابعا:«   ، اجلزائر« 
تخدم  ال  املتخذة  االقت�صادية 
ال�صيا�صية  ال�صلطة  اأجندة  اإال 
ال�صلم  �رشاء  اإىل  اإال  ت�صعى  وال 
االأخري  يف  م�صددا  االجتماعي«، 
املتزايد  الت�صخم  اأن  على 
انفجار  اإىل  بالبالد  يوؤدي  قد 

اجتماعي خطري.
علي عزازقة

اجلزائر د�لة ثابتة ب�سهادة ماكر�ن �مريكل، 

ولد عبا�س : احلزب العتيد نظيف من ال�سكارة 

جمال  لالأفالن  العام  االأمني  طماأن 
وروؤ�صاء  الق�صمات  اأمناء  عبا�س  ولد 
اإق�صاء  يتم  لن  باأنه  االإنتخابية  اللجان 
اأو عزل اأو تهمي�س اأي حمافظ اأو اأي 
اأمني ق�صمة الأن النتائج املحققة هي 
اجلهود  تقييم  يف  االأ�صا�صي  العن�رش 
حزب  االأفالن  اأن  موؤكدا  املبذولة، 
كره،  من  وكره  اأحب  من  اأحب  الدولة 
ذات  يف  موؤكدا  و�صفه،  حد  على 
ثابتة  دولة  اليوم  اأن  اجلزائر  ال�صدد 
الدولة  من  العديد  روؤ�صاء  ب�صهادة 
على غرار الرئي�س الفرن�صي اإميانويل 
موؤخرا  به  ما �رشحت  وكذا  ماكرون، 

امل�صت�صارة االأملانية اإجنيال مريكل.

احلزب العتيد نظيف 
من اأ�سحاب ال�سكارة � 

�سراء الذمم  

جمال  لالأفالن  العام  االأمني  �صدد 
لقائه  خالل  االأم�س  عبا�س  ولد 
اللجان  وروؤ�صاء  املحافظات  باأمناء 
نظيف  العتيد  احلزب  االإنتخابية  اأن 
الفا�صد  واملال  ال�صكارة  اأ�صحاب  من 
�صيناتورات  اأن  مربزا  الذمم،  و�رشاء 
فيهم  م�صتبه  وغري  �رشفاء  االأفالن 
يف  احلزب،  �صمعة  على  وحافظوا 
ح�صلت  التي  للف�صيحة  منه  اإ�صارة 
االأمة  جمل�س  م�صتوى  على  موؤخرا 

واتهام �صيناتور االأرندي بالف�صاد.

من هنا لن مير اأحد اإذا 
مل يحز على ثقة القيادة 

�القاعدة

اأنه �صيتم اختيار   واأ�صاف ولد عبا�س 
التجديد  اإ�صتحقاق  ممثلي احلزب يف 
االأمة  جمل�س  الأع�صاء  الن�صفي 
ب�صفافية تامة و بدون اإق�صاء ،راف�صا 
ال�صكارة  اأ�صحاب  اإعتماد  باتا  رف�صا 
و�رشاء الذمم ،موؤكدا اأن احلزب العتيد 
مينع هذه الت�رشفات و اليقبلها و�صيتم 
معاقبة كل من له عالقة له بذلك ،يف 
اأنه ورد له بوجود التحركات و  اإ�صاره 
من   »: ،قائال  ذلك  بخو�س  التعهدات 
هنا لن مير اأحد اإذا مل يحز على ثقة 
عبا�س  ولد  واأ�صار  والقاعدة«  القيادة 
للرئا�صيات  املقبل  اال�صتحقاق  اأن 
جمل�س  الأع�صاء  الن�صفي  والتجديد 
تو�صيع  احلزب  على  يحتم  االأمة 
القاعدة الن�صالية، موؤكدا عزم احلزب 
ب�صفته  ال�صيا�صي  ثقله  توظيف  على 
يف  والرائدة  االأوىل  ال�صيا�صية  القوة 
هاتني  يف  احلزب  فوز  ل�صمان  البالد 
و�صع  من  »البد  داعيا  املحطتني، 
ولن  اعتبار  كل  فوق  احلزب  م�صلحة 
يتم قبول اأي ت�رشف يكون خمالفا ومل 

تقرره القيادة ال�صيا�صية للحزب«.
اللقاء  هذا  عبا�س  اأن  ولد  واأ�صار 
من  ما حتقق  تقييم  اأجل  من  �صيكون 
عمل يف اإطار تو�صيع القاعدة الن�صالية 
من  املنا�صلني  وا�صتقطاب  للحزب 
خمتلف االإعمار واإعادة االإنت�صار لبلوغ 
مليون  يف  واملتمثل  امل�صطر  الهدف 
اأكد  اأين  ال�صنة،  نهاية  قبل  منا�صل 
مهمني  ا�صتحقاقني  اأمام  احلزب  اأن 
وهما الرئا�صيات واإنتخابات التجديد 
ما  االأمة  جمل�س  الأع�صاء  الن�صفي 
الن�صالية  القاعدة  تو�صيع  يقت�صي 

ل�صمان فوز احلزب .
ويف �صياق مت�صل اأو�صح ولد عبا�س  اأن 

االجتماع عقد من اأجل مناق�صة ثالث 
موا�صيع مهمة يف مقدمتها تنفيذ قرار 
بالعمل  القا�صي  املا�صي  مار�س   17
وتو�صيع  احلزب  اإنت�صار  اإعادة  على 
القاعدة، وثانيا العمل لتو�صيع اجلبهة 
الوطنية ال�صعبية التي دعا اإليها رئي�س 
التطرق  وكذا  موؤخرا،  اجلمهورية 
ومت  الوطنية،  امل�صاحلة  مو�صوع  اإىل 
توزيع بطاقات على اأمناء املحافظات 
ورزنامة لقاءات فردية مع احلافظني.

التجديد  بخ�صو�س  انتخابات  اأما 
قال  االأمة،  جمل�س  الأع�صاء  الن�صفي 
املتحدث، اأنه يتم اختيار ممثلني عن 
احلزب لتحديد مم �صيمثل االأفالن يف 
مبا�رشة  عن  معلنا  االإنتخابات،  هذه 
بداية  احلدث  لهذا  التح�صري  عملية 
وكذا  اأكتوبر،   06 غاية  اإىل  اليوم  من 

اإنعقاد اجلمعية العامة للمنتخبني.

الرت�سيحات لل�سينا 
مفتوحة اأمام من يحوز 

امل�ستوى اجلامعي

وقد اعرتف ولد عبا�س بحدوث بع�س 
اإعداد  يف  واالإق�صاءات  التجاوزات 
القواعد خالل الت�رشيعات واملحليات 
اأن  �رشورة  على  م�صددا  املا�صية، 
للجميع  مفتوحة  الرت�صيحات  تكون 

ممن يحوز امل�صتوى اجلامعي.
العتيد  للحزب  العام  االأمني  وتطرق 
رئي�س  ليها  دعا  التي  املبادرة  اإىل 
اجلبهة   « اإ�صم  حتت  اجلمهورية 
اأن  قال  اأين  ال�صلبة«،  ال�صعبية 
االت�صاالت  من  العديد  اأجرى  حزبه 
اأكد  بعدما  بخ�صو�صها،  واللقاءات 
واأن  الوطنية  القوى  لكل  اأنها مفتوحة 

يعمد  بل  اإحتكارها  ينوى  ال  االأفالن 
ال�صند  من  املزيد  اإعطائها  على 
خمتلف  ملواجهة  للدولة  ال�صعبي 
العمل  اإىل  املحافظني  ودعا  االآفات، 

على تو�صيع هذه اجلبهة .
اأجل  من  التح�صري  عن  اأي�صا  وك�صف 
اجلاري  �صبتمرب   29 يف  االإحتفال 
من  الوطنية  للم�صاحلة   13 بالذكرى 
اأجل االإقرار مبا قام به رئي�س البالد 
الذي و�صفه بـ«العمالق«، قبل اأن يدعو 
اإىل تذكر ما مرت به اجلزائر �صنوات 

الت�صعينات وما هي عليه اليوم .
 وفيما يخ�س جتديد ت�صكيلة املكتب 
مت  اأنه   « عبا�س  ولد  قال  ال�صيا�صي، 
املحافظة  مع  �صابة  اإطارات  تعني 
الرتكيبة  اأن  موؤكدا  املجاهدين،  على 
خا�صة  بنجاح  بعملها  تقوم  اجلديدة 
على  �صعبة  القادمة  املرحلة  واأن 
اأن املكتب  اأكد  كما  البالد«،  م�صتقبل 
املحافظات  فتح  لل�رشوع يف  اجلديد 
توزيع  عملية  الإطالق  والق�صمات 
البطاقات وت�صجيع االإنخراطات حتت 
ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  اإ�رشاف 

وبالتن�صيق مع املحافظني.

اإ�ساعات العزل لأمناء 
الق�سمات ل اأ�سا�ض لها من 

ال�سحة

خمتلف  اأن  اإىل  العام  واأ�صار  االأمني 
اأمناء  من  وردته  التي  التقارير 
املحافظات وطماأن ولد عبا�س اأمناء 
اأن  موؤكدا  والق�صمات،  املحافظات 
بخ�صو�س  ت�صدر  التي  االإ�صاعات 

العزل  ال اأ�صا�س لها من ال�صحة.
اإميان لوا�ض

فندق الأ�را�سي اليوم �سيكون حمطة هامة يف تاريخ القت�ساد النفطي العاملي، حيث �سيكون جامعا لالجتماع العا�سر للجنة املتابعة �املراقبة امل�سرتكة 
لتفاق تقلي�ض الإنتاج اأ�بك - خارج اأ�بك-، ��سط م�ستنقع من ال�سراعات ال�سيا�سية التي قد يكون لها تاأثري �سلبي على خمرجات لقاء اجلزائر، يف ظل تهافت 

�ا�سنطن على د�ل اخلليج التي تطالبها ب�سر�رة رفع الإنتاج بعد ت�سقيفه يف 2016، �هذا الذي ترف�سه طهران �بع�ض الد�ل الأخرى، ما يوجب تغليب امل�سالح 
القت�سادية على ال�سراعات ال�سيا�سية العميقة جدا.

.          �سيناتورات الأفالن �سرفاء حافظو على �سمعة احلزب



به  �أدىل  ت�رصيح  �أويحيى يف  وقال 
لل�صحافة عقب حمادثات �أجر�ها 
بوبيه  �صوميلو  �ملايل،  نظريه  مع 
�أنف�صنا  جند  »عندما  �أن:  مايغا، 
لدينا  و�ملاليني  �جلز�ئريني  بني 
هامتان  م�صاألتان  �لأقل  على 
للمناق�صة: تلك �ملتعلقة بتطور�ت 
مايل،  �صمال  يف  �ل�صالم  �تفاقية 
جد�  مهما  مو�صوعا  ت�صكل  و�لتي 
ب�صكل  تتقدم  و�لتي  لنا  بالن�صبة 
جيد، �إىل جانب �لتعاون �لثنائي«.

وفيما يتعلق باتفاقية مايل لل�صالم، 
»رئي�س  �أن  �إىل  �لأول  �لوزير  �أ�صار 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
وحدة  على  �حلفاظ  على  حري�س 
مايل«.و�أ�صاف  و�صيادة  و�صالمة 
باقتناء  �صعيد  جد  »كنت  �أويحيى: 
تنفيذ  عملية  حول  معلومات 

�تفاقية 
جيد  ب�صكل  تتقدم  �لتي  �ل�صالم 

و�لتي نو��صل دعمها«.
�ل�صالم  �تفاقية  وقعت  لالإ�صارة، 
مرحلة  يف  مايل،  يف  و�مل�صاحلة 
�أوىل يف ماي 2015 ويف �صهر جو�ن 
من نف�س �لعام يف �ملرحلة �لثانية 
�أطر�ف  قبل جميع  من  باماكو  يف 
جولت  خم�س  بعد  وذلك  �لنز�ع، 
جويلية  يف  �نطلقت  �حلو�ر  من 
�لو�صاطة  �إ�رص�ف  حتت   2014

�لدولية، بريادة �جلز�ئر.
من  �لثاين  باجلزء  يتعلق  فيما  �أما 
�أن  �أويحيى  �أو�صح  �ملحادثات 
جيد  ب�صكل  ي�صري  �لثنائي  �لتعاون 
يتطلب  ولكن جوهره  ب�صفة عامة 
�ملزيد من �جلهود، م�صري� �إىل �أن 
هناك جمالت تتقدم ب�صفة جيدة 
مثل تلك �ملتعلقة بتكوين �لطالب 
�لذي  �لبلد  �جلز�ئر،  يف  �ملاليني 
�أكرث من 200 منحة در��صية  مينح 

�صنويا.
وفيما يخ�س �جلانب �لقت�صادي، 
�عترب �أن كال �لبلدين لديهما �لكثري 

من �جلهود 
للم�صي  �صويا  بها  �لقيام  يجب 
�ل�صدد:  هذ�  يف  مو�صحا  قدما، 
»�تفقنا معا على �خلطوط �لعري�صة 
من  �صيمكننا  �لذي  عمل  جلدول 
تعبئة �ملزيد من قدر�تنا بني نهاية 
تنظيم  �صت�صهد  �لتي  �لعام  هذ� 
مايل،  يف  �لت�رصيعية  �لنتخابات 
و�ل�صنة �ملقبلة �لتي �صتجرى فيها 
�لنتخابات �لرئا�صية يف �جلز�ئر«.
»يجب  بالقول:  �أويحيى  وخل�س 
تقدم  �صمان  على  �لعمل  علينا 
ورفعه  �جلز�ئري-�ملايل  �لتعاون 
م�صتوى عالقاتنا  نحو  فاأكرث  �أكرث 

�ل�صيا�صية«.
�جلمعة  �أم�س  �أويحيى  حل  وقد 
بباماكو لتمثيل رئي�س �جلمهورية، 

عبد �لعزيز 
تن�صيب  مر��صم  يف  بوتفليقة،  
بوبكر  �بر�هيم  �ملايل  �لرئي�س 
�لأول  �لوزير  ح�رص  حيث  كايتا، 
�ل�صبت  �أم�س،   �أويحيى،  �أحمد 

رئي�س  تن�صيب  حفل  بباماكو 
بوبكر  �بر�هيم  مايل  جمهورية 
لعهدة  �نتخابه  �أعيد  �لذي  كايتا 

ثانية.
ميثل �أويحيى -�لذي ير�فقه وزير 
�لقادر  عبد  �خلارجية،  �ل�صوؤون 
عبد  �جلمهورية،  رئي�س  م�صاهل- 
�لعزيز بوتفليقة يف حفل �لتن�صيب. 
و�صارك عدة روؤ�صاء دول وحكومات 
على  جري  �لذي  �لتن�صيب  حفل 
�صبتمرب   22 �حتفالت  هام�س 
ل�صتقالل   58 �لـ  للذكرى  �إحياء 
�ملو�طنني  �آلف  وح�رص  مايل، 
�لتي  �لحتفالت  هذه  �ملاليني 
جتري ب�صارع مايل بباماكو، حيث 

مت تنظيم ��صتعر��س ع�صكري.

الرئي�س كايتا ي�ؤكد 
اأهمية تنفيذ اتفاق 

ال�سالم للجزائر 

�ملايل  �لرئي�س  �أكد  جهته  من 
�أم�س،   كايتا،  بوبكر  �بر�هيم 
بباماكو على �أهمية تنفيذ �لتفاق 
يف  و�مل�صاحلة  �ل�صلم  �أجل  من 
�جلز�ئر  م�صار  عن  �ملنبثق  مايل 
�حت�صنت  �لتي  باجلز�ئر  م�صيد� 
 « ظروف  يف  �ملالية  �مل�صاور�ت 

�أخوية وودية«.
تن�صيبه  مبنا�صبة  له  خطاب  ويف 
م�صتوى  على  ثانية  لعهدة  رئي�صا 

�صارع مايل �أين 
�ملخلدة  �لحتفالت  �أي�صا  جرى 
مايل  ل�صتقالل  �ل58  للذكرى 
�رصح  �صبتمرب   22 لـ  �مل�صادف 
كايتا قائال » يبدو يل من �ل�رصوري 
�لتي  �لأهمية  �أخرى  مرة  �لتاأكيد 
تنفيذ  ملايل،  بالن�صبة  يكت�صيها، 
�تفاق �ل�صالم و �مل�صاحلة يف مايل 

�ملنبثق عن 
م�صار �جلز�ئر«  .

و�حلكومات  �لدول  روؤ�صاء  و�أمام 
�لتن�صيب من  �لذين ح�رصو� حفل 

بينهم �لوزير 
�لأول �أحمد �أويحيى ممثال لرئي�س 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 

مرة  ��صيد   « �ملايل  �لرئي�س  �أكد 
و  �جلز�ئريني  باأ�صقائنا  �أخرى 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�مل�صاور�ت  لحت�صان  بوتفليقة 
حيث  ودية  و  �أخوية  ظروف  يف 
و  �لهتمام  بعدم  �أبد�  ن�صعر  مل 

�لعتبار. �صكر� يا جز�ئر«.
 

حمادثات ح�ل و�سعية 
العالقات الثنائية 

�أحمد  �لأول  �لوزير  حتادث  كما 
بباماكو  �جلمعة  م�صاء  �أويحيى 
بوبيي  �صومايلو  �ملايل  نظريه  مع 
ميغاحول و�صعية �لعالقات �لثنائية 

و �أفاق تطويرها.
بنوعية  �لوزير�ن  �أ�صاد  وقد 
�لتي  �لتاريخية  �لأخوية  �لرو�بط 

جتمع �لبلدين 
�لعمل  على  �لتز�مهما  موؤكد�ن 
�أكرث.  تعزيزها  �أجل  من  �صويا 
وجهات  بتبادل  �للقاء  �صمح  كما 
يف  �ل�صالم  م�صار  حول  �لنظر 
مايل �إ�صافة �إىل �لو�صع يف منطقة 
�لتحديات  و  �ل�صاحل-�ل�صحر�وي 
ل�صيما  �ل�صائدة  �لتهديد�ت  و 
�ذ  �ملنظمة  و�جلرمية  �لإرهاب 
�أعربا �أي�صا عن �لتز�مهما مبو��صلة 
�لت�صاور �لثنائي من �أجل �لت�صدي 

لهذه �لتحديات �مل�صرتكة.
بوبييي  �أعرب  �ل�صدد،  هذ�  يف   
مايغا عن �متنانه للدور �لذي لعبته 
بهدف  به  تقوم  تز�ل  ول  �جلز�ئر 
مر�فقة مايل على عودة �ل�صتقر�ر 
�إليها.كما �صدد خ�صو�صا على دور 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�ل�صخ�صي  و�لتز�مه  بوتفليقة 
�ملالية  �لأزمة  ت�صوية  �أجل  من 
بتحقيق  لبلد  لهذ�  �صمحت  و�لتي 
و  �ل�صيا�صي  �ل�صعيدين  على  تقدم 

�لأمني.
�أويحيى  جدد  �ملنا�صبة،  وبهذه   
�أعيد  �لذي  �ملايل  لنظريه  تهانيه 
�أول  كوزير  وظيفته  يف  �نتخابه 
�جلز�ئر  �لتز�م  جديد  من  موؤكد� 
من  �ملاليني  مر�فقة  مو��صلة  يف 
يف  �ل�صالم.  م�صار  ��صتكمال  �أجل 

هذ� �خل�صو�س، �أكد �أويحيى على 
�أنف�صهم  �ملاليني  �إ�رص�ف  �أهمية 
على  م�صدد�  �مل�صار  هذ�  على 
�أبناء  بني  وطنية  �رصورة م�صاحلة 
جدد  �لجتاه،  نف�س  يف  مايل. 
�لوزير �لأول �لتز�م �جلز�ئر بتدعيم 
و�لثقافية  �لقت�صادية  �لتبادلت 
�ىل  بها  �لرتقاء  ق�صد  مايل  مع 

م�صتوى �لرو�بط �لتاريخية
�ىل  م�صري�  �لبلدين  بني  للت�صامن 
�أن �للقاء�ت �ملقبلة �صتمنح �لإطار 

�ملنا�صب من 
�لبعد  �لثنائي  �لتعاون  �إعطاء  �أجل 

�لذي يتطلع �ليه �لطرفان.
 

ب�تفليقة ي�سيد 
بالعالقات التي جتمع 

اجلزائر مبايل

عبد  �جلمهورية،  رئي�س  بعث 
�إىل  تهنئة  برقية  بوتفليقة  �لعزيز 
بوبكر  �بر�هيم  �ملايل،  نظريه 
�ل58   �لذكرى  مبنا�صبة  كايتا، 
لإعالن قيام جمهورية مايل، �أ�صاد 
�ل�صد�قة  عالقات  بجودة  فيها 
�لتي  �جلو�ر  وح�صن  و�لت�صامن 

جمعت �لبلدين على �لدو�م.
»�إن  �لتهنئة:  برقية  يف  وجاء 
 ،2018 �صبتمرب   22 يوم  �لإحتفال، 

بالذكرى �لثامنة 
و�خلم�صني لإعالن قيام جمهورية 
�أغتنمها  طيبة  �صانحة  مايل، 

لأتوجه �إليكم، با�صم 
و�أ�صالة  وحكومة  �صعبا  �جلز�ئر 
عن نف�صي، بتهانينا �حلارة و�أطيب 

متنياتي لكم 
مبوفور �ل�صحة و�لهناء، وبالرقي و 
�لإزدهار لل�صعب �ملايل �ل�صقيق«.

و�غتنم  »هذ�  �لر�صالة  و�أ�صافت 
لأ�صيد  �ل�صعيدة  �ملنا�صبة  هذه 

بجودة عالقات 
�ل�صد�قة و�لت�صامن وح�صن �جلو�ر 
�لتي جمعت بلدينا �ل�صقيقني على 

�لدو�م، و�أوؤكد 
متتني  على  عزمي  متام  لكم 
و�لإ�صتمر�ر  �لثنائية  عالقاتنا 

معكم يف تعميق ت�صاورنا 
�هتمامهما  حمل  هو  ما  حول 
�لإقليمية  �مل�صائل  من  �مل�صرتك 
�صعبينا  مل�صلحة  خدمة  و�لدولية 

�ل�صقيقني«.
يل،  يطيب  »كما  قائال  و�أردف 
�لعزيز،  و�أخي  �لرئي�س  فخامة 
موؤخر�  �ملايل  �ل�صعب  �أقبل  وقد 
على جتديد ثقته فيكم ل�صتكمال 
مايل،  ر�أ�س  على  �لنبيلة  مهمتكم 
�أن �أوؤكد لكم تهاين �خلال�صة و�أنوه 
�لذي  و�ملعترب  �لبناء  باحلو�ر 
حول  �لدو�م  على  حكومتينا  جمع 
و�لأمن  بال�صلم  �ملتعلقة  �مل�صائل 
حتديات  من  عنهما  يرتتب  وما 
�ليوم  علينا،  تفر�س  وتهديد�ت 
جهودنا  �صم  قبل،  ذي  من  �أكرث 
�ملنظمة  و�جلرمية  �لإرهاب  �صد 
يقو�صان  �للذين  للحدود  �لعابرة 

��صتقر�ر و�أمن منطقتنا وبلدينا«.

كايتا اأكد على �سرورة االلتزام بها، اأويحيى من باماك�: 

حكيم مالك  

عملية تنفيذ اتفاقية ال�سالم 
مبايل تتقدم ب�سكل جيد
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 من تنظيم املديرية ال�طنية

 مل�سروع احلظائر الثقافية

دورة تكوينية للمحافظة على التنوع 
البيولوجي لل�سحفيني  بتمرنا�ست

يربط ال�سمال باجلن�ب ، زعالن:

ت�سليم الطريق الوطني 
رقم 1 قبل 2019 

يف مبادرة هي �لأوىل من نوعها  
�لوطنية  �ملديرية  قامت 
�لثقافية  �حلظائر  مل�رصوع 
�لوطني  �لديو�ن  و  �جلز�ئرية 
لالأهقار  �لثقافية  للحظرية 
تكوينية  دورة  تقدمي  على 
�أربعة  �لأ�صبوع �ملا�صي وملدة 
�أيام متتالية لالأ�رصة �لإعالمية 
و�جلمعيات �ملحلية �ملخت�صة 
�أ�صار  �مليد�ن.  كما  هذ�  يف 
�لتحديات  على  �مل�رصفني 
على  كم�رصفني  تنظرهم  �لتي 
كاإدماج  �لثقافية  �حلظائر 
يف  وظيفة  و�إعطائه  �لرت�ث 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  �إطار 
يعترب  حيت  وحمايته 
يكون  و�أن  �لر�بعة.   �لركيزة 
�لدولة  بني  و�صيط   �لإعالم 
و�ملحافظني على �لرت�ث �لذي 
يعترب مر�آة �ل�صعوب، ويف �صياق 
هده  فقد  �ختتمت  مت�صل 
بالن�صبة  بالتو�صيات  �لدورة 
للجمعيات كالتعريف بن�صاطات 
كل جمعية ومنتوجها �لتقليدي 
و�إعد�د بطاقة فنية لكل منتوج 
منتوج  ترويج  مع  تقليدي 
لغر�س  �لتقليدية  �ل�صناعة 
ناهيك  و�لبيع،  �لت�صنيف 
باإن�صاء  �رصورة  �لتفكري  عن 
مبنتوج  خا�س  للعر�س  ف�صاء 
ول�صيما  �لتقليدية  �ل�صناعات 
�لعامة،  �ملنا�صبات  �أثناء 
�لرت�ث  ل�صتعمال  �إ�صافة 
كم�صدر �إلهام �إبد�ع يف �صناعة 
و�إجناز  �لتقليدية  �ملنتوجات 
يف  منوذجية  م�صاريع  قائمة 
�لتقليدية  �ل�صناعة  �إطار 
و�إن�صاء قائمة باأ�صماء �لنباتات 
�لطب  يف  �ل�صتعمالت  ذ�ت 
�لتقليدي وتنظيم ور�صات لنقل 

و�ملهار�ت  �ملعرفة  وتو�رث 
ن�صيان  دون  �ملتمدر�صني،  من 
جائزة  �إن�صاء  يف  �لتفكري 
لأح�صن مبادرة حلماية وترقية 

�لرت�ث �لبيئي �لثقايف.
من جهة ثانية فقد مت �إ�رص�ك 
�لإعالمية �ملحلية يف  �لأ�رصة 
�ملنجزة  �لن�صاطات   جميع 
�لأهقار  حظرية  طرف  من 
حماية  جمال  يف  �لثقافية 
�لثقايف  �لبيئي  �لرت�ث  وترقية 
�لتكنولوجيات  با�صتعمال 
�حلديثة لالإعالم و�لت�صال يف 
�لثقايف  �لبيئي  و�لرث�ت  ترقية 
مع  برجمة ح�صة �إذ�عية حول 
و�لرت�ث  �لبيولوجي  �لتنوع  
تن�صيط  من  لالأهقار  �لثقايف 
مل�رصوع  �لوطنية  �ملديرية 
�جلز�ئرية  �لثقافية  �حلظائر 
للحظرية  �لوطني  و�لديو�ن 
مع  تنظيم  �أهقار،  �لثقافية 
�أبو�ب مفتوحة لأ�رصة �لإعالم 
للمو�قع  وزيار�ت  �ملحلية 
مببادرة  و�لثقافية  �لبيئية 
�لثقافية  �لأهقار  حظرية  من 
�لقطاعات  مع  بالتن�صيق 
�ملعنية، بهدف �إعد�د حو�ر�ت  
بني �أ�رصة �لإعالم �ملحلية وبني 
�ملهار�ت  و  �ملعرفة  حاملي 
�إن�صاء  و  �لتقليدية  �لفنية 
�صحفي  عمل  لأح�صن  جائزة 
وروبورتاج  مو�صوع  و  �صورة 
�لثقايف،  �لبيئي  �لرث�ت  حول 
تكوينية  ور�صات  وكذ�  تكوين 
حول �لتنوع �لبيولوجي و�لرت�ث 
�ملر��صلني  لفائدة  �لثقايف  
هده  من  للتمكن  �ل�صحفيني 
هذ�  يف  و�لتخ�ص�س  �ملعارف 

�ملجال.
�سيخ مدقن 

و�لأ�صغال  �لنقل  وزير  ك�صف 
زعالن،�أن  �لغاين  عبد  �لعمومية، 
�لذي   1 رقم  �لوطني  �لطريق 
يربط �ل�صمال باجلنوب، �صيت�صلم 

�صهر جانفي 2019.
�أن  �أم�س،  زعالن،  و�أو�صح 
�لنقطة  با�صتثناء  �صي�صلم  �خلط 
تعاين  �لتي  و17   15 �لكيلومرتية 
�نزلقات  �لتاأخر،ب�صبب  نوعا من 
�لرتبية و�لإجنر�فات.وقال �لوزير، 
�لطريق،  �زدو�جية  مرحلة  �إن 
�صت�صل �إىل �ملنيعة، يف �لبد�ية، ثم 
حت�صن  هناك   كان  مترن��صت،�إذ� 

و�أ�صار  للبالد.  �ملايل  �لو�صع  يف 
�ملايل  �ملبلغ  �أن  �إىل  زعالن، 
�لذي ��صتلزم �مل�رصوع 160 مليار 
لأي  يتعر�س  مل  �أنه  دج، يف حني 
خانقة مالية.و�أكد �مل�صوؤول �لأول 
ف�صخ  ميكن  ل  �أنه  �لقطاع،  على 
على  �لقائمة  �ل�رصكات  عقود 
�مل�رصوع، و�إعالن عن مناق�صات 
جديدة. وبّرر قوله، “�أن �مل�رصوع 
 3 له  وبقي  �لنهاية  على  ي�رصف 
�أ�صهر،وهذ� لي�س يف �صاحله فك 
مناق�صات  عن  و�لإعالن  �لعقود 

جديدة”.

اأكد ال�زير االأول اأحمد اأويحيى م�ساء اجلمعة يف باماك� اأن عملية تنفيذ اتفاقية ال�سالم وامل�ساحلة مبايل »تتقدم ب�سكل جيد« 
واأن اجلزائر »م�ستمرة يف دعمها«، يف حني اأو�سح اأن اجلزائر تقدم 200 منحة درا�سية ملايل �سن�يا.
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يقومون با�ستدراجهم لأماكن معزولة ل�سرقة �سيارتهم 

حوادث وجرائم قتل ب�سعة �سحيتها الـ"كلوند�ستان" 
بات اأ�سحاب �سيارات الأجرة غري ال�سرعيني اأو ما يعرفون بـ<<الكلوندي�ستان<< يف الآونة الأخرية فري�سة م�ستهدفة من قبل ال�سبكات الإجرامية املنظمة املخت�سة يف غالب الأحيان ب�سرقة 

ال�سيارات وتهريبها، وكذا �سرقة الأموال، حيث ارتفعت ب�سكل خميف جدا جرائم راح �سحيتها اأ�سحاب �سيارات الأجرة غري ال�سرعيني تعر�سوا لإعتداءات خطرية ت�سل يف غالب الأحيان 
لدرجة القتل على يد تلك الع�سابات التي ترت�سدهم وت�ستدرجهم نحو مناطق معزولة للإعتداء عليهم وجتريدهم من كل ما بحوزتهم مبا فيها م�سدر رزقهم وترتكهم هناك ليجدوا بعدها 

ال�سحايا الناجني من موت حمتوم من اأروقة املحاكم ماآلهم الوحيد، فما علينا �سوى الوقوف عند بع�ض احلالت التي تعاجلها حماكمنا ب�سفة دورية للوقوف عند فظاعة هاته اجلرائم بعدما 
متكنت م�سالح الأمن من التو�سل لبع�ض هاته ال�سبكات الإجرامية ....

ل/منرية

ع�سابة ت�ستهدف امل�سنني 
ل�سرقة �سياراتهم بعد 

العتداء عليهم

من  متكونة  ع�صابة  ا�صتهدفت 
�رسقة  يف  خمت�صة  اأ�صخا�ص  اأربعة 
امل�صنني  فئة  بالعا�صمة  ال�صيارات 
كلوند�صتان  ك�صائقي  يعملون  الذين 
بحيث  مركباتهم،  على  لال�صتيالء 
اأماكن  اإىل  ا�صتدراجهم  يتم 
اإىل  اإي�صالهم  طلب  معزولة  بعد 
وجهة معينة، ثم يقومون باالعتداء 
عليهم وهذا ب�رسب ال�صحية ور�صه 
ثمة  ومن  للدموع،  امل�صيل  بالغاز 
رميه خارج ال�صيارة، ويفرون باجتاه 
من  للتخل�ص  بباتنة،  بريكة  مدينة 
رمزية،  باأثمان  وبيعها  ال�صيارة 
 5 �رسقة  من  الع�صابة  متكنت  وقد 

�صيارات خالل خم�صة اأ�صهر.
تكوين  جناية  املتهمون  ويواجه 
بظريف  وال�رسقة  اأ�رسار  جمعية 
ا�صياء  واخفاء  والعنف  التعدد 
م�رسوقة، فح�صب ما دار يف جل�صة 
املحاكمة فان توقيف املتهمني كان 
م�صالح  اإىل  معلومات  و�صول  عقب 
املتهمني  اأحد  جار  قبل  من  االأمن 
الذي �صمع  �صدفة ابن حيه، يتكلم 
مع �صخ�ص اآخر عن �صيارة »اأتو�ص« 
م�رسوقة وعن عمليات ال�رسقة التي 
با�رست  ذلكم  اأجل  ومن  ارتكبوها، 
الق�صية  ااأامن حترياتها يف  م�صالح 
ومت التو�صل اإىل الفاعلني الذين تبني 
اعتمدوا  اأنهم  التحقيق  خالل  من 
خطة  على  ال�رسقة  عمليات  يف 
حيث  بال�صحايا،  لاليقاع  حمكمة 
والكهول  ال�صن  كبار  يختارون  كانوا 
يعملون  والذين  البنية  �صعيفي 
املكان  وكذا  كلوند�صتان،  ك�صائقي 
اجلرمي  لتنفيذ  املنا�صب  والزمان 
اإىل  با�صتدراجهم  يقومون  بحيث   ،
مكان خال لال�صتيالء على �صياراتهم 
بال�رسب  عليهم  االعتداء  بعد 
وبوا�صطة غاز م�صيل للدموع ، وكان 
يقود  كان  ع�صكري  �صحاياهم  اأول 
بنواحي   « �صمبول   « نوع  �صيارة من 
املتهمني،  منه  تقدم  الكيفان  برج 
�صيارته،  ركن  ب�صدد  كان  حينما 
واال�صتيالء  عليه  باالعتداء  وقاموا 
قاموا  التي  ووثائقها  ال�صيارة  على 
مبدينة  بيعها  ليعيدوا  بحرقها، 
بريكة بباتنة للمتهم الرئي�صي مقابل 
وكان  فقط  �صنتيم  مليون   20 مبلغ 

ذلك بتاريخ 7 جوان 2010 .
االأمر  ويتعلق  الثانية  ال�صيارة  اأما  
ب�صيارة« لوغان« فقد �رسقت بتاريخ 
مليون   16 مببلغ  وبيعت  جوان   18
على  املتهمون  اعتمد  وقد  �صنتيم، 
ال�صيارة  ل�رسقة  الطريقة  نف�ص 
بيعت  التي  »اتو�ص«  نوع  من  الثالثة 
ب18 مليون �صنتيم، كما باعوا �صيارة 
من نوع »كليو كال�صيك« ب8 ماليني 
�صنتيم وهي العملية التي نفذوها يف 
�صهر رم�صان، اأما �صيارة »هيلوك�ص« 
فبيعت مببلغ 28 مليون فقط، هذه 
ال�صيارات كانت توؤخذ اىل باتنة، اأين 

تباع ل�صخ�ص يدعى » �صليم«.
بالوقائع  املتهمني  مواجهة  خالل 
جملة  اأنكروها  اإليهم  املن�صوبة 
تاأكيدها  من  الرغم  على  وتف�صيال 

من قبل ال�صحايا.
ويف  العام  النائب  جهته  ومن 

ال�صاهد  بدور  اأ�صاد  مداخلته 
خيوط  انك�صفت  طريقه  عن  الذي 
الق�صية، هذا االأخري ويف ت�رسيحاته 
قال باأنه �صمع �صدفة احد املتهمني 
وهو ابن حيه، يتكلم مع �صخ�ص اآخر 
عن �صيارة »اأتو�ص« فارتاب يف اأمره 
ح�رست  التي  االأمن  م�صالح  وابلغ 
على  القب�ص  اإلقاء  من  ومتكنت 
املتهم الذي عن طريقه مت التو�صل 
يف  ليلتم�ص  املتهمني،  بقيمة  اىل 
االأخري توقيع عقوبة 20 �صنة �صجنا 

نافذا.

قا�سر يقود ع�سابة اأزهقت 
روح »�سائق اأجرة« 

والتي  ق�صية  عند  اأي�صا  نقف 
تعر�ص  ف�صيعة  قتل  حادثة  هي 
بعدما  ><كلوندي�صتان<<  لها 
منطقة  يف  ملقية  جثته  على  عرث 
ال�صغري  وادي  �صفاف  على  معزولة 
بعد  وتبني  احلوا�صلة،  مبنطقة 
طعنة  اإىل  تعر�ص  اأنه  معاينته 
م�صتوى  على  اأ�صابته  قاتلة  �صكني 
االأمن  م�صالح  متكنت  اأين  ال�صدر، 
من التو�صل للفاعلني بعد اأن تلقيها 
هوية  عن  للتبيلغ  جمهولة  لر�صالة 
من  تتكون  ع�صابة  وهي  الفاعلني 
طفل  فيهم  مبا  اأ�صخا�ص  ثالثة 
التحقيق  بعد  لها  تبني  كما  قا�رس. 
من  واحد  هو  احلايل  ال�صحية  اأن 
جرائمهم  �صل�صلة  �صحايا  �صمن 
مناطق  عدة  يف  نفذوها  التي 
غرار  على  العا�صمة  من  متفرقة 
جراح  با�ص  النعجة،  عني  منطقة 
ي�صتهدفون  كانوا  حيث  واحلرا�ص 
�صائقي  جرائمهم  خالل  من 
><الكلوندي�صتان<<،  �صيارات 
با�صتدراجهم  يقومون  كانوا  حيث 
اإىل مناطق معزولة لالإ�صتيالء على 
ليتم  منهم،  التخل�ص  بعد  مركباتهم 
بتحويلهم  عليهم  القب�ص  اإلقاء  بعد 
على حمكمة اجلنايات بتهمة القتل 
العمدي مع �صبق االإ�رسار والرت�صد 
اأ�رسار  جماعة  تكوين  طريق  عن 
حيث اأكد اأحد اأفراد هاته الع�صابة 
فكرة  عليه  عر�ص  خالته  ابن  اأن 
قتله،  بعد  ال�صحية  �صيارة  �رسقة 
م�صيفا اأنه مت ا�صتدراجه اإىل مكان 
القا�رس  دور  اقت�رس  فيما  معزول، 
مراقبة  على  برفقتهم  كان  الذي 

املكان والطريق.

�سابان يزهقان روح �سائق 
ويتخل�سان من جثته يف مزبلة 

عمومية

يف ق�صية م�صابهة لقي �صائق اأجرة 
اأزهقت  اآخر حتفه على يد ع�صابة 
من  وتخل�صت  طعنة  ب14  روحه 
بعدما  العمومية  املزبلة  يف  جثته 
وهي  �صيارته،  ل�رسقة  تهدف  كانت 
اأُثارت جدال كبريا يف  التي  الق�صية 
طالبت  بعدما  الدين  رجال  و�صط 
عائلة ال�صحية تطبيق الق�صا�ص يف 
حق الفاعلني يف الواقعة التي تعود 
جمرياتها لتاريخ 18 مار�ص 2011 ، 
حني عرث عون تنظيف واأثناء قيامه 
جمهول  �صخ�ص  جثة  على  بعمله 
مبنطقة  العمارات  اأحد  قبو  داخل 
ح�صني داي ليقوم من جهته بالتوجه 
عن  والتبليغ  اجلزائر  اأمن  مل�صالح 
االأخرية  هاته  تنقلت  اأين  االأمر  
التي  اجلثة  لفح�ص  املكان  لعني 

وخا�صة  بالكامل  م�صوهة  كانت 
اأثار  لوجود  ال�صدر  م�صتوى  على 
للتحريات  وموا�صلة  طعنة،   14
وهو  �صاحبها  هوية  اإكت�صاف  مت 
اأجرة  »ط،طاهر«�صائق  املدعو 
امل�صافرين  لنقل  الربية  باملحطة 
بخروبة والذي كان قد اإختفى قبل 
ليتم  غام�صة،  ظروف  ظل  يف  اأيام 
مت  اأين  ال�صحية  التنقل حلي  بذلك 
جريانه  اأقوال  خالل  من  التو�صل 
اأحد  اأكد  ومعارفه للفاعلني، بعدما 
املعروف  ال�صاب  اأحد  باأن  جريانه 
،جهاد«  »ق  املدعو  �صريته  ب�صوء 
واقعة  من  اأيام  قبل  عليه  عر�ص 
�رسقة  عملية  يف  م�صاركته  الوفاة 
اأنه  غري  ال�صحية  �صيارة  ا�صتهدفت 
ذات  اأكد  وقد  ،هذا  االأمر  رف�ص 
باأن  ت�رسيحاته  خالل  من  ال�صاهد 
»ق ،جهاد« قد اإختفى عن حيه مدة 
لتقوم  باتنة،  لوالية  متوجها  طويلة 
التحقيق مبرا�صلة نظريتها  م�صالح 
بوالية باتنة التي متكنت من جهتها 
»ق  به  امل�صتبه  عن  القب�ص  من 
،جهاد« الذي كان على منت ال�صيارة 
امل�رسوقة وهذا بعد مدة من عملية 
تر�صده، والتي عرث على متنها اأداة 
باإحكام  كانت خمباأة  التي  اجلرمية 
بعد  ليك�صف  ال�صائق،  مقعد  حتت 
يف  �رسيكه  التحقيق  على  حتويله 
املدعو)ب.مروان(  وهو  اجلرمية 
بعدما  عر�صه  على  وافق  الذي 
باأن  م�صيفا  االأمر،  ال�صاهد  رف�ص 
زيارته  بعد  راودته  ال�رسقة  فكرة 
ملنزل �صقيقته بحي ديار اجلماعة 
امل�صتهدف،  ال�صخ�ص  حتديد  دون 
�رسيكه  رفقة  الواقعة  يوم  ليتوجه 
حدود  يف  بخروبة  الربية  للمحطة 
الثالثة �صباحا، اأين قررا اإ�صتهداف 
منه  تقدما  حيث  ال�صحية،  �صيارة 
ب�صفتهما زبائن وطلبا منه اإي�صالهما 
قام  معزول  ملكان  و�صولهما  وبعد 
ال�صكني  با�صهار  »مروان«  �صديقه 
على  وو�صعه  ال�صحية  وجه  يف 
يجل�ص يف املقعد  كان  رقبته حيث 
اإال  ال�صائق  خلف  لل�صيارة  اخللفي 
فقام  مقاومته  حاول  ال�صحية  اأن 
مكابح  وكبح  يده  باإم�صاك  هو 
مروان  �صديقه  قام  عنها  ال�صيارة 
بتوجيه  هو  قام  و  ال�صحية،  بطعن 
البطن،  م�صتوى  على  طعنتني  له 
العمارة حيث مت  قبو  اىل  تنقال  ثم 
التخل�ص من اجلثة، و توجها بعدها 
اإىل والية باتنة بغر�ص بيع  مبا�رسة 

ال�صيارة للتخل�ص منها.

ع�سابة من 4 اأ�سخا�ض تعتدي 
على 4 �ساقي اأجرة و ت�ستويل 

على �سيارتهم

اجلرائم  خطورة  من  الرغم  على 
لنا �رسدها فقد عاجلت  �صبق  التي 
اأخرى  ق�صايا  اجلنايات  حمكمة 
اأين متكن  تلك  عن  تقل خطورة  ال 
من  النجاة  من  ال�صحايا  خاللها 
هاته  �صمن  ومن  املحتوم  موتهم 
من  ع�صابة  ق�صية  هي  احلاالت 
تاجران  منهم  اإثنان  �صباب   4
بائع  و«  »كلوند�صتان«  واالآخران 
 3 و�رسقة  باالإعتداء  قامت  غنم 
حيث  روحهم  اإزهاق  دون  �صحايا 
تلك  يف  وتركتهم  ب�صيارتهم  فرت 
ا�صتدرجتها  التي  املعزولة  االأماكن 
تكبيلهم  بعد  احتيالية  بطرق  لهم 
البي�صاء  االأ�صلحة  با�صتعمال  هناك 

لتقوم بعد ذلك باإعادة بيع �صياراتهم 
بواليات الغرب وال�رسق وحيث تبني 
من خالل مواجهة املتهمني جلناية 
تكوين جمعية اأ�رسار بغر�ص ارتكاب 
جنايتي اختطاف �صخ�ص با�صتعمال 
اأن  املو�صوفة  وال�رسقة  العنف 
على  بناءا  كانت  الع�صابة  توقيف 
من  �صحايا   3 بها  تقدم  �صكاوى   3
 « ال�رسعيني  غري  االأجرة  �صائقي 
2010اأمام  باأكتوبر  كلوند�صتان« 
هاته  متكنت  اأين  ال�رسطة  م�صالح 
التحريات  على  بناءا  و  االأخرية 
من  ال�صدد  هذا  يف  با�رستها  التي 
املدعو  بهم  امل�صتبه  اأحد  اإيقاف 
تورطه  بخ�صو�ص  »ب،�صفيان« 
القنب  واإ�صتهالك  حيازة  بق�صية 
اأحد  عليه  تعرف  اأن  بعد  الهندي 
ال�صاكني من اأ�صحاب ال�صيارات حيث 
االأخري  هذا  �صكوى  فحوى  يف  جاء 
نوع  من  مركبته  ل�رسقة  تعر�ص  اأنه 
»اأتو�ص« بتاريخ 8 /2011/10 بعدما 
تقدم منه امل�صتبه به احلايل واآخر 
ال�صحاولة  يقلهم ملنطقة  اأن  لطلب 
مقابل اأجرة500 دج، ولدى و�صولهم 
اأن  وبعد  بال�صحاولة  الفيالت  الأحد 
�صددا له ثمن االأجرة اأ�صهر يف وجهه 
امل�صتبه به احلايل الذي كان اأمامه 
منه  وطلب  الكبري  النوع  من  �صكني 
باإخراج  �رسيكه  قام  فيما  النزول، 
�رسيط ال�صق من ال�صندوق اخللفي 
لل�صيارة وقاما بتكبيله به تاركانه يف 
اأن  دون  ال�صيارة  يف  فرا  ثم  املكان 
يبدي ال�صحية من جهته اأي مقاومة 
لطعنة  تعر�صه  من  خوفه  ب�صبب 

�صكني.
الثان  ال�صحية  �صكوى  جاءت  فيما 
ل�رسقة  االآخر  هو  تعر�ص  الذي 
م�صابهة  نبريا«   « نوع  من  مركبته 
حيث  الذكر  �صالفة  لل�صكوى 
نف�ص  يد  على  االأخري  هذا  تعر�ص 
بتاريخ  ال�رسقة  لواقعة  ال�صخ�صني 
اإ�صتدرجاه  اأين   2011/10/  01
باأحد  معزول  ملكان  املتهمان 
�صواطئ عني طاية �رسق العا�صمة، 
تكبيله  مع  كبري  �صكني  له  واأ�صهرا 
كانت  التي  احلبال  اأحد  باإ�صتعمال 
على  �صتولوا  و  بال�صاطئ  ملقاة 
اأواإعتداء  منه  مقاومة  دون  مركبته 
االآخر  هو  خوفه  نتيجة  قبلهم  من 
من الطعن، وهي ذات الواقعة التي 
تعر�ص لها ال�صحية لثالث الذي مت 
عني  مبنطقة  معزول  ملكان  جره 
باأحد  ورموه  هناك  وكبلوه  طاية 
املركبة  على  اإ�صتالئهم  مع  احلفر 

وهذا  »ميغان«  نوع  من  الثالثة 
واإ�صتكماال   ،  2011/10/08 بتاريخ 
املتهم  �رسيك  ك�صف  للتحريات مت 
يف  يرافقه  كان  الذي  الرئي�صي 
ب،  ب«  واملتعلق  ال�رسقة  عمليات 
للمتهم  التو�صل  مت  كما   ، اأحمد« 
الرئي�صي  املتهم  الثالث وهو قريب 
من خالل دوره يف اإخفاء ال�صيارات 
مبنطقة  جدته  مبنزل  امل�رسوقة 
اأحد  اإ�صرتجاع  مت  اأين  »عزازقة« 
�صيارة  وهي  هناك  من  ال�صيارات 
باقي  م�صري  بقي  فيما   ، ميغان«   «
ال�صيارات جمهوال بعد نقلهما على 
اأجرة  �صائق  وهو  الرابع  املتهم  يد 
غري �رسعي لغاية والية عني الدفلى 
قاموا  باأنهم  ي�صتبه  اأن  ووهران 
باإعادة بيعها من جديد، ليتم بذلك 
باجلرمية  االأربعة  املتهمني  متابعة 

�صالفة الذكر .
مبثولهم  املتهمني  اعرتف  حيث 
جرم  من  لهم  ن�صب  مبا  للمحاكمة 
ا�صتعانوا  قد  يكونوا  اأن  نفيهم  مع 
ال�رسقة  عمليات  يف  بال�صكاكني 
واأن ما قاموا به هو جمرد اإحداث 
ثقب يف عجالت ال�صيارات الإيقافها 
ولي�ص بتهديد ال�صحايا بال�صكاكني، 
وهو االأمر الذي اأثار ا�صتغراب هيئة 
م�صري  عن  اأ�صاروا  فيما  املحكمة، 
يف  معطلة  تركوها  اأنهم  ال�صيارات 
يقوموا  ومل  الذكر  �صالفة  الواليات 
اإ�صتغراب النائب  ببيعها، رادين عن 
مل  اإن  ال�رسقة  هدف  حول  العام 
يكونوا  مل  باأنهم  النقود  جني  يكن 
حتت  كانوا  حيث  وعيهم  كامل  يف 
تاأثري احلبوب املهلو�صة، و و االأمر 
ح�صورا  من  ال�صحيتان  نفاه  الذي 
جلل�صة املحاكمة حيث اأجمعوا باأن 
اأثناء  وعيهما  بكامل  كانا  املتهمان 

تنفيذ خمطط ال�رسقة.

احلب�ض لع�سابة تقودها فتاة 
خمت�سة يف �سرقة �سائقي 

الأجرة 

هي  نافذا  حب�صا  �صنوات   3
اجلنح  قررت حمكمة  التي  العقوبة 
ع�صابة  على  ت�صليطها  باحلرا�ص 
يف  فتاة  فيهم  مبا  اأ�صخا�ص   3 من 
�رسقة  امتهنت  الثاين  العقد  اأوائل 
ال�رسعيني  غري  االأجرة  »�صائقي 
الفتاة  طريق  عن  اإ�صتدراجهم  بعد 
م�صالح  قب�صة  يف  االأخري  يف  لتقع 
�صيارتهم  ا�صطدمت  اأن  بعد  االأمن 
التي  الق�صية  يف  ع�صكرية،  بثكنة 

من  االأيام  الأحد  وقائعها  تعود 
حني   2014 عام  من  مار�ص  �صهر 
الوطني  الدرك  م�صالح  تفاجاأت 
الع�صكرية  بثكنتها  ت�صطدم  ب�صيارة 
حيث  الكاليتو�ص،  مبنطقة  كائنة 
 3 منها  ال�صيارة  هاته  من  ترجل 
وبدوؤوا  �صابة  بينهم  من  اأ�صخا�ص 
اآخرين،  �صخ�صني  رفقة  بالتعارك 
اإلتحاقهم وهم  بعد  لل�صجار  اإن�صما 
م�صالح  لتقوم  �صيارتهما،  منت  على 
باإقتياد  ال�صجار  اإيقاف  بعد  الدرك 
اأين  ملركزها  االأربع  االأطراف 
باأن  ك�صفت  التي  حتريات  فتحت 
من  الوقائع  بيوم  متكنت  م�صاحلها 
التي  كبرية  �رسقة  عملية  اإحباط 
»الكلوند�صتان«،  ت�صتهدف  كانت 
الثالث  املتهمني  اإ�صتدرجه  التي 
وهي  الرابعة  املتهمة  طريق  عن 
العمر،  من  �صنة   22 يف  �صابة 
رفقته  يوما  ق�صائها  وبعد  التي 
بوالية  اخل�صنة«  »خمي�ص  مبنطقة 
اإي�صالها  منه  طلبت  بومردا�ص«   «
»عني  منطقة  وبال�صبط  للعا�صمة 
اإ�صتدراجه  حاولت  اأين  النعجة«، 
للمناطق املعزولة وهو االأمر الذي 
منطقة  لها  وحدد  ال�صحية  رف�صه 
ميكن  مكان  كاأق�صى  الكاليتو�ص 
جهتها  من  هي  لتقوم  اإي�صالها،  له 
الذي  املتهمني  باأحد  باالإت�صال 
طريقها  ويف  قريبها،  باأنه  تظاهر 
هاتفها  بطارية  باأن  تظاهرت 
ال�صحية  من  طلبت  حيث  نفذت، 
من  ليقوم   ، اأخرى  بطارية  �رساء 
ال�رساربة  بالنزول يف منطقة  جهته 
اأين  التبغ  حمالت  الأحد  التوجه  و 
مبجرد  حيث  البطارية   لها  اإقتنى 
باملتهم  تفاجاأ  لل�صيارة  ركوبه 
كون  اإي�صالهم  منه  يطلب  و  داخلها 
على  اأو�صله  الذي  »الكلود�صتان« 
وقت  يف  غادر،  قد  �صيارته  منت 
كانت هاته ال�صيارة تتبعه والتي كان 
الذي   ، و�صديقه  عمه  ابن  متنها 
�صكينه  املتهم  اأ�صهر  اأن  مبجرد 
وطلب  »الكلوند�صتان«  وجه  يف 
�صيارته  ترك  و  الطريق  اإكمال  منه 
الثكنة  بحائط  ا�صطدمت  التي 
واإن�صما  منها  ترجال  الع�صكرية 
ل�صحية  علىا  للتهجم  ل�رسيكاهما 
الذي و حل�صن حظه اأنقذته م�صالح 
حيث  املنا�صب،  الوقت  يف  الدرك 
لهم، حيث  ن�صب  ما  املتهمني  اأنكر 
اأكدت املتهمة اأنها مل تكن على علم 
مبا كان يخطط له باقي املتهمني، 

ليطالبوا بذلك باإفادتهم بالبارءة. 
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اأجمع خرباء عارفون بخبايا الأمن 
اجلزائري  احلدودي  بال�رشيط 
الإفريقي  ال�ساحل  دول  مع 
واجلوار على غرار مايل، النيجر، 
املغربية،  اململكة  موريتانيا، 
اأن  ليبيا،  اأكرب  وبدرجة  تون�س 
نفذ  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
كتابة  حد  واىل   2013 �سنة  منذ 
اأمنية  عملية  الأ�سطر،437   هاته 
اعتداءات  اجلزائر  جنبت  نوعية 
ل�ستهداف  لها  خمطط  كان 
وحتى  حكومية  اأمنية،  مقرات 
من  انطالقا  النفطية  املن�ساأة 
العتداء الإرهابي الذي تعر�ست 
مبنطقة  النفطية  املن�ساأة  له 
اأمنا�س  عني  بدائرة  تيقنتورين 
بولية ايليزي، هذا الأخري اأثبتت 
عن  امل�سلحة  القوات  خالل  من 
اجلدي  التعامل  يف  كبري  ن�سج 
عمليات  تفكيك  يف  والفعلي 
املناطق  داخل  مفاجاأة  ارهابية 
دول  باعرتاف  وذلك  احل�رشية 
افريقيا  واأخرى  عمالقة  اأوروبية 
نظريا  ا�ستفادت  وان  لها  �سبق 
وتطبيقيا من اخلربة اجلزائرية يف 
والت�سلح  الإجرام  مكافحة  جمال 
ذلك  جانب  اإىل   . ال�رشعي  غري 
فقد متكنت قوات الأمن املرابطة 

على طول ال�رشيط احلدودي من 
اإجها�س 97 عملية انتحارية �سواء 
اأو  راجلني  اإرهابيني  طريق  عن 
اأرقام  حتمل  �سيارات  با�ستعمال 
غرار  على  مزورة،  ت�سل�سلية 
�سيناريو  تكرار  حماولة  اإجها�س 
مبنطقة   02 تيقنتورين  عملية 
الإدارية  باملقاطعة  خلري�سبة 
اإ�سافة   ، بتمرنا�ست  �سالح  عني 
املحاولت  عديد  لإجها�س 
والتدبري  بالتخطيط  املتعلقة 
ملحاولة ا�ستهداف مديرية الأمن 

الولئي بتمرنا�ست، �سجن ورقلة، 
بلقا�سم  كرمي  الدويل  املطار 
جمل�س  وكذا  م�سعود  بحا�سي 
ق�ساء مترنا�ست . من جهة ثانية 
اأمنية مطلعة  م�سادر  ك�سف  فقد 
على  بناء  اأنه   ،« »الو�سط  ليومية 
بها  اأدىل  ميدانية  معلومات 
موقوفون  ومهربون  ارهابيون 
مل�سالح الأمن املخت�سة فقد مت 
خالل نف�س الفرتة من اكت�ساف 
�سبط  لالأ�سلحة  خمباأ   47
من  �سالح  قطعة   522 بداخله 

هائل  كم  وكذا  الأنواع  خمتلف 
من الذخرية وقذائف الربيجي 
اليجابية  النتائج  بني  ومن   .
القوات  على جاهزية  تدل  التي 
من  اأكرث  اإح�ساء  هو  امل�سلحة 
مبنطقة  ين�سطون  اإرهابي   200
ب�رشيط  الكربى  ال�سحراء 
ال�ساحل الفريقي قاموا بت�سليم 
الق�ساء  عن  ناهيك  اأنف�سهم، 
خمتلف  يف  اآخرين   147 على 
وفق  ال�رشية  الأمنية  العمليات 

ما اأوردته م�سادرنا .

اجلديد  باحلي  200عائلة   تعاين 
باملقاطعة  مهيدي  بن  العربي 
جالل بولية  اأولد  الإدارية 
دعمها  يف  التاأخر  ب�سكرة،  من 
والكهرباء،  املدينة  غاز  ب�سبكة 
عقود  على  ح�سولها  تاأخر  ب�سبب 
امللكية، وهو ما دفع بهم اإىل ربط 
ع�سوائية  بطرق  بالكهرباء  منازلها 
اليومي  البحث  عناء  حتمل  مع 
ل�سد  البوتان  غاز  قارورات  عن 
ممثلي  .  قال  اليومية  حاجياتهم 
200 عائلة تقطن بالتجمع ال�سكني 
بولية  مهيدي  بن  العربي  اجلديد 
ب�سكرة، يف ت�رشيح لهم مع جريدة 
»الو�سط »  اأنهم رفعوا العديد من 
الحتجاجية  والعرائ�س  ال�سكاوى 
لل�سلطات الولئية ممثلة يف الوايل 
العقارية  الولئية  الوكالة  ومديرية 
من اأجل التدخل العاجل لنت�سالهم 
ال�سعبة  املعي�سية  الظروف  من 
�سنوات  منذ  فيها  يتخبطون  التي 
ب�سبكة  حيهم  ربط  ب�سبب  تاأخر 
وهي  املدينة،  وغاز  الكهرباء 

اأ�سبحت  التي  املزرية  الو�سعية 
ت�سكل هاج�سا بات يوؤرق يومياتهم 
حت�سني  من  متكينهم  دون  ويحول 
مديرية  حمملني  معي�ستهم،  منط 
واحل�رشي  العقاري  الت�سيري  وكالة 
ب�سبب  املتاأزم  الو�سع  م�سوؤولية 
عقود  على  ح�سولهم  تاأخر 
التي  احل�رشية  للتجزئات  امللكية 
�سابق،  وقت  يف  منها  ا�ستفادوا 
ملوحني باخلروج لل�سارع  للمطالبة 
امل�رشوعة  مع مطالبهم  بالتجاوب 
حد  على  الزمن  جتاوزها  التي 
ب�رشورة  هوؤلء  كما طالب  قولهم، 
من  لهم  زيارة ميدانية  برجمة 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول  طرف 
باأولد  املنتدب  والوايل  التنفيذية 
للوقوف على حجم املعاناة  جالل 
التي يكابدونها خا�سة اإذا علمنا اأن 
م�ساكنهم  ربط  اإىل  جلاأ  معظمهم 
بالكهرباء بطرق ع�سوائية، وهو ما 
�سالمتهم  على  خطرا  ي�سكل  بات 

وفلذات اأكبادهم.
�سيخ مدقن 

القارة  بلدية حا�سي  يعاين �سكان 
من  غرداية،  بولية  املنيعة  يف 
التي  التنموية  النقائ�س  عديد 
الطني  زاد  وما  كاهلهم،  اأثقلت 
بلة حمدودية الإمكانيات املادية 
�سيا�سة  انتهاج  ب�سبب  للبلدية 
الأغلفة  توزيع  يف  املفا�سلة 
الولية  بلديات  على  املالية 
�سكان  من  الع�رشات  نا�سد    .
باملقاطعة  القارة  حا�سي  بلدية 
غرداية،  بولية  املنيعة  الإدارية 
واملرا�سالت  ال�سكاوى  عديد  يف 
الو�سية  لل�سلطات  املرفوعة 
بالهتمام اجلاد بان�سغالتهم من 
خالل رفع ميزانية البلدية للتكفل 
تاأتي  والتي  العالقة  بان�سغالتهم 
احلا�سل  التذبذب  مقدمتها  يف 
يف توفري املياه ال�ساحلة لل�رشب 
ل�سبكة  امل�ستمر  والهرتاء 
بالإ�سافة  ال�سحي،  ال�رشف 
املياه  �سعود  ظاهرة  تف�سي  اإىل 
ال�ساكنة  يهدد  بات  مما  القذرة 

بكارثة وبائية، خا�سة بعد ترويج 
املياه  اختالط  عن  معلومات 
و  لل�رشب،  بال�ساحلة  امل�ستعملة 
بذات  املواطنني  ا�ستياء  اأثار  ما 
املعنية  اجلهات  متاطل   اجلهة 
ال�سكنية  جتمعاتهم   05 دعم  يف 
لرفع  العمومية  الإنارة  ب�سبكة 
عنهم،  والتهمي�س  الغنب  معامل 
م�سكل  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
عن  ينتج  بات  الدام�س  الظالم 
تف�سي جرائم ال�رشقة والعتداءات 
اجل�سدية، ناهيك عن م�ساهمة هذا 
الو�سع يف تكاثر معدلت الإ�سابة 
بالت�سمم العقربي.  من جهة ثانية 
فال تزال ت�سهد الطرقات البلدية 
مل  بعدما  م�ستمر  تدهور  حالة 
ت�ستفد هذه الأخرية من عمليات 
اأكرث  منذ  تاأهيل  اإعادة  و  ترميم 
من 08 �سنوات كاملة، وهو الأمر 
ج�سيمة  اأ�رشارا  اأحلق  الذي 

باملركبات .
�سيخ مدقن 

.        "التجربة اجلزائرية يف مكافحة الإرهاب حمل اإهتمام دول غربية وافريقية"

اإ�ست�سالم 200 اإرهابي  والق�ساء على 145 اآخرين منذ 2013 

اأحمد باحلاج 

فعالية وجاهزية  ودقة يف التنفيذ...
اجلي�ش يواكب التطورات الأمنية بال�ساحل 

عن  مترنا�ست  بلدية  مواطنو  عرب 
اأطباء  قلة  من  ال�سديد  ا�ستيائهم 
هذا  يف  والأخ�سائيني  العظام 
م�ستوى  على  خا�سة  املجال، 
م�سباح  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
والتي  الولية،  بعا�سمة  بغداد 
جانب  من  كبريا  اقبال  ت�سهد 
عن  اأعربوا  الذين  للعالج،  طالبي 
ان�سغالتهم  تلببة  يف  معاناتهم 
�سيما يف الفرتة الليلة، والتي يغيب 
ما  ح�سب  العظام  اأخ�سائيو  فيها 

اأكده املر�سى. 
معر�س  يف  مواطنون  اأكد 
املر�سى  اأن   « لـ«الو�سط  حديثهم 

م�ستوى  على  يومي  ب�سكل  يعانون 
باملوؤ�س�سة  الطبية  ال�ستعجالت 
بغداد،  م�سباح  ال�ست�سفائية 
العظام،  بق�سم  تعلق  ما  وخا�سة 
املو�سوع   يف  متحدث  قال  اأين 
املجال  هذا  يف  الأخ�سائيني  باأن 
ينعدم وجودهم خالل الفرتة الليلة 
وهو  ا�ستثنائية،  حالت  يف  �سوى 
تعر�سه  بعد  الأخري  هذا  اأكده  ما 
لك�رش يف الرجل، وحني و�سوله اإىل 
امل�ست�سفى تفاجئ بغياب �سبه كلي 
لالأطباء املناوبني، مما حتم عليه 
حني  اإىل  طويلة  �ساعات  النتظار 
التوجه  اأو  العظام،  طبيب  قدوم 

اخلا�سة  العيادات  اإحدى  نحو 
لتلقي العالج.

م�سادر  اأكدت  مت�سل  �سياق  ويف 
طبية مب�ست�سفى م�سباح بغداد  اأن 
هذا النق�س امل�سجل على م�ستوى 
عن  خارج  العظام  وجراحة  طب 
نظرا  املوؤ�س�سة،  اإدارة  �سيطرة 
مقارنة  كايف  الغري  الأطباء  لعدد 
املتوافدين  املر�سى  باأعداد 
يوميا على امل�ست�سفى ، اإىل جانب 
العيادات  يف  بعمله  البع�س  التزام 
اخلا�سة ، دون اإغفال العدد الهائل 
للعمليات اجلراحية التي يقوم بها 
يومي،  ب�سكل  العظام  اأخ�سائيو 

�سغوطات  خلقت  ظروف  كلها 
الذي  الق�سم  م�ستوى  على  كبرية 
يبقى ينا�سد مديرية ال�سحة لولية 
الو�سية  الوزارة  وكذا  مترنا�ست 
يف  امل�ساهمة  و  العاجل  للتدخل 

حل هذه الأزمة.
اإاتظار تدخل جاد من طرف  ويف 
للتكفل  بالولية   القرار  �سناع  
على  لزاما  يبقى  القائم  بامل�سكل 
املزري  الو�سع  معاي�سة  املر�سى 

لأجل غري م�سمى .
�سيخ مدقن 

يف حني ا�ستكوا من نق�ص الأطباء مب�ست�سفى املدينة

مواطنو مترنا�ست  يطالبون بتوفري اأخ�سائيي العظام 

ب�سبب الفتقار ل�سبكتي الكهرباء والغاز 
وعقود امللكية

حمدودية الإمكانيات  املادية حال دون 
جت�سيد م�ساريع التنمية

200عائلة  بحي العربي بن مهيدي 
باأولد جالل تعاين  يف �سمت 

بلدية حا�سي القارة بغرداية اآخر 
اهتمامات ال�سلطات املحلية

اأثبتت اجلزائر يف ال�سنوات الأخرية عن فعالية وجاهزية ودقة يف التنفيذ يف جمال مكافحة الإرهاب 
واجلرمية املنظمة، مما جعلها حمل اهتمام دول غربية واأخرى افريقية التي طلبت يف عديد العمليات 

املعقدة اخلربة اجلزائرية لتفكيكها .

ورقلة 

 الأمن احل�سري الثاين يوقف 
�سخ�سني اأحدهما بحوزته خناجر 

احل�رشي  الأمن  عنا�رش  جنح 
الثاين بورقلة يوم اأم�س، من توقيف 
اأ�سلحة  بحوزته  اأحدهما  �سخ�سني 
تفا�سيل   .  ) خناجر   ( بي�ساء 
تلقي  اإىل  وقائعها  تعود  العملية، 
عنا�رش ال�رشطة اإت�سال من طرف 
اأحد املواطنني، مفاده وجود عراك 

بني �سابني يف اأحد �سوارع املدينة، 
لينتقل فور ذلك عنا�رش ال�رشطة اإىل 
�سابني  على  اأين عرث  املكان،  عني 
واجلرح  ال�رشب  ق�سية  يف  تورطا 
حتويلهما  ليتم  املتبادل،  العمدي 
الثاين،  احل�رشي  الأمن  مقـر  اإىل 
واأثناء التحقيق معهما واإخ�ساعهما 

عرث  اجل�سدي،  التلم�س  لعملية 
اأحدهما على جمموعة من  بحوزة 
ليتم  البي�ساء)خناجر(،  الأ�سلحة 
يف  جزائية  ق�سائية  ملفات  اإعـداد 
اأمام  وتقدميهما  املوقوفان  حق 
اأ�سدرت  التي  الق�سائية،  اجلهات 
اأحكام ق�سائية  تق�سي  يف حقهما 

�ستة  مع  مالية  غرامات  بت�سديد 
�سالح  حلمل   نافذة  حب�س  اأ�سهر 
ال�سنف  من  حمظور  اأبي�س 
ملدة  بال�سجن  وحكم   ال�ساد�س، 
عام ون�سف جراء ال�رشب واجلرح 

العمدي املتبادل.
اأحمد باحلاج  
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واأو�ضح عبد الرحم�ن ق�نيت ب�أن 
ب�لتع�ون  املنظمة  املب�درة  هذه 
وال�ضك�ن  ال�ضحة  مديرية  مع 
بيوم  االحتف�ل  اإحي�ء  اإط�ر  يف 
االأطف�ل  ا�ضتهدفت  ع��ضوراء 
العمومية  ب�ملوؤ�ض�ض�ت  املر�ضى 
وثنية  لتي�ضم�ضيلت  االإ�ضت�ضف�ئية 
احلد وبرج بونع�مة حيث �ضملت 
توزيع هداي� واألع�ب، ف�ضال على 
تقدمي عرو�ض بهلوانية وترفيهية 

اأدخلت البهجة يف قلوبهم.
الت�ض�منية  العملية  هذه  و�ضكلت 
املنخرطني  لل�ضب�ب  فر�ضة 
للت�ض�بق  املذكورة  ب�للجنة 
لعبة  يف  املر�ضى  االأطف�ل  مع 
مت  كم�  الر�ضم  وكذا  القرمزة 
الطبية  االأطقم  ب�ملن��ضبة تكرمي 
و�ضبه الطبية الع�ملة مب�ض�لح طب 
العمومية  ب�ملوؤ�ض�ض�ت  االأطف�ل 

وت�أتي  املذكورة.  االإ�ضت�ضف�ئية 
الربن�مج  اإط�ر  يف  املب�درة  هذه 
امل�ضطر  ال�ضنوي  الت�ض�مني 
للهالل  الوالئية  اللجنة  قبل  من 
اإىل  والرامي  اجلزائري  االأحمر 
والنف�ضي  االجتم�عي  التكفل 

ب�لفئ�ت املعوزة وكذا  واالإن�ض�ين 
االأ�ضخ��ض املر�ضى ب�ملوؤ�ض�ض�ت 

ال�ضحية.
ذات  ت�ضتعد  اأخرى  جهة  ومن 
حملة  قريب�  الإطالق  اللجنة 
اأهمية  حول  والئية  حت�ضي�ضية 

ب�ملوؤ�ض�ض�ت  املر�ضى  زي�رة 
مع  ب�لتع�ون  وذلك  ال�ضحية 
وال�ضك�ن  ال�ضحة  مديرية 
ط�بع  ذات  اجلمعي�ت  من  وعدد 
ذات  وفق  و�ضب�ين  اجتم�عي 

امل�ضدر.

بادرت جلنة الهالل الأحمر اجلزائري لولية تي�سم�سيلت بتنظيم زيارة ت�سامنية لفائدة الأطفال املر�سى على 
م�ستوى املوؤ�س�سات العمومية الإ�ست�سفائية للولية، ح�سبما علم لدى رئي�س هذه اللجنة.

ولية تي�سم�سيلت :

م٫�س

زيارة ت�شامنية للأطفال املر�شى باملوؤ�ش�شات العمومية اال�شت�شفائية

ولية عني متو�سنت :

ولية عنابة :

ولية ورقلة :

ولية ق�سنطينة :

حرائق الغابات تاأتي على 2.000 هكتار

اإحباط حماولة للهجرة غري ال�شرعية ل 20 �شخ�شا بعر�ض �شواحل بوزجار 

 ت�شليم رمزي ملفاتيح 600 وحدة �شكنية عمومية اإيجارية

ا�شتفادة 60 األف تلميذ 
معوز من املنحة املدر�شية 

ال�شروع يف حملة لتنظيف 
�شبكات التطهري وجماري املياه 

ا�ضتف�د م� جمموعه 60 األف تلميذ 
ال�ضنة  هذه  ورقلة  بوالية  معوز 
املدر�ضي  الدخول  اإط�ر  ويف 
املنحة  من   2019-2018 اجلديد 
مدير  اأكده  ح�ضبم�  املدر�ضية، 

الرتبية لوالية ورقلة.
املدر�ضية  املنح  هذه  توزيع  ومت 
املقدرة قيمته� بثالثة اآالف دين�ر 
واملخ�ض�ضة  الواحدة  للمنحة 
على  فعلية  ب�ضفة  اله�ضة  للفئ�ت 
ك�فة التالميذ املعنيني، كم� اأ�ض�ر 
عملية  اإط�ر  ري�ح.ويف  رابح  اإليه 
من  التالميذ  مع  اأي�ض�  الت�ض�من 
الفئ�ت املعوزة، فقد مت تخ�ضي�ض 
مبن��ضبة  و  الوالية  ميزانية  �ضمن 
ح�ضة  اجلديدة  الدرا�ضية  ال�ضنة 
من احلق�ئب املدر�ضية قدرت ب 
2.800 حمفظة، ا�ضتن�دا اإىل ذات 

امل�ضدر.
ال�ضيد  ك�ضف  اآخر  �ضعيد  وعلى 

ري�ح عن اأن م�ض�لة الت�أطري الرتبوي 
على م�ضتوى املوؤ�ض�ض�ت التعليمية 
للطور االبتدائي ب�لوالية ال تطرح 
اأية اإ�ضك�لية هذه ال�ضنة م�ضريا اإىل 
اأن هذه النتيجة االيج�بية حتققت 
اأجريت  التي  امل�ض�بقة  بف�ضل 
خالل ال�ضنة املن�رصمة والتي نتج 
عنه� وجود عدد كبري من االأ�ض�تذة 
تدارك  يتم  حيث  االحتي�طيني 
الطور  بهذا  ي�ضجل  اآين  عجز  اأي 
الق�ئمة  اإىل  ب�للجوء  التعليم  من 
مرحلتي  وب�ض�أن  االإحتي�طية. 
اللتني  والث�نوي  املتو�ضط  التعليم 
اأ�ض�تذة  بخ�ضو�ض  عجزا  تعرف�ن 
والفيزي�ء،  الري��ضي�ت  م�دتي 
ورقلة  لوالية  الرتبية  مدير  اأو�ضح 
االأ�ض�تذة  اإىل  اللجوء  �ضيتم  اأنه 
اخلربة  ذوي  من  امل�ضتخلفني 
فيم�  امل�ضجل  النق�ض  لتغطية 

يتعلق بهذا .

لتنظيف  حملة  اإطالق  �ضيتم 
�ضبك�ت التطهري وجم�ري املي�ه 
املقبل"  االأ�ضبوع  من  "بداية 
وحدات  مع  ب�لتع�ون  بق�ضنطينة 
الديوان الوطني للتطهري الت�بعة 
البالد،  �رصق  والي�ت  لعديد 
ح�ضب م� اأف�د به االأم�ض االأمني 
امل�ئية  املوارد  لوزارة  الع�م 

احل�ج بلك�تب.
اللجنة  ع�ضو  بلك�تب  واأو�ضح 
اأوفده�  التي  الوزارية امل�ضرتكة 
الداخلية  وزير  ق�ضنطينة  اإىل 
التهيئة  و  املحلية  واجلم�ع�ت 
االأمط�ر  عقب  العمرانية 
م�ض�ء  ت�ض�قطت  التي  الطوف�نية 
اأم�ض االأربع�ء على منطقة ح�مة 
بوزي�ن ب�أن هذه العملية ت�ضتهدف 
يف املق�م االأول "النق�ط ال�ضوداء 
واحل�ض��ضة" بهذه الوالية خ��ضة 
بلدية  و  منجلي  علي  مبدينة 
ح�مة بوزي�ن ومدينة ق�ضنطينة.

خالل  امل�ضوؤول  نف�ض  واأبرز 
للو�ضعية  تقييمي  اجتم�ع 
ب�لدق�ضي  االإداري  ب�حلي  انعقد 
االأهمية التي ميثله� هذا االإجراء 
في�ض�ن�ت  من  "الوق�ية  اأجل  من 
حمتملة خ��ضة يف االأهمية التي 
اأجل  من  االإجراء  هذا  ميثله� 
حمتملة  في�ض�ن�ت  من  "الوق�ية 

خ��ضة هذه الفرتة من ال�ضنة.
واأكد االأمني الع�م لوزارة املوارد 
ب�أن  ال�ضي�ق  هذا  يف  امل�ئية 
م�ض�لح الديوان الوطني للتطهري 
البالد  �رصق  والي�ت  لعديد 
�ض�حن�ت  العملية  لهذه  �ضت�ضخر 
المت�ض��ض  و�ض�حن�ت  خ��ضة 
بداية  ال�رصوع  عن  معلن�  املي�ه، 
درا�ضة  يف  املقبل  االأ�ضبوع  من 
الذي  زي�د  وادي  ت�أهيل  الإع�دة 
م�ض�ء  اجل�رفة  �ضيوله  ت�ضببت 

بحي  في�ض�ن  يف  االأربع�ء  اأم�ض 
اأحمد )الك�نطويل �ض�بق�(  جبلي 
 27 رقم  الوطني  الطريق  على 
على مقطعه الف��ضل بني املنية 
)ق�ضنطينة( وبلدية ح�مة بوزي�ن 
من جهته اأ�ض�د املندوب الوطني 
وزارة  لدى  الكربى  للمخ�طر 
املحلية  واجلم�ع�ت  الداخلية 
الط�هر  العمرانية  والتهيئة 
التي  الت�ض�منية  ب�لهبة  مليزي 
مل  الذين  املواطنون  اأبداه� 
يد  لتقدمي  جهد  اأي  يدخروا 
التي  التدخل  لفرق  امل�ض�عدة 
االأم�ض  منذ   ت�ضخريه�  مت 
مبختلف  ذكر  اأن  بعد  ذلك  و 
االأطر الق�نونية والتنظيمية التي 
قررته� الوزارة الو�ضية يف جم�ل 
الوق�ية و التدخل يف ح�ل حدوث 

كوارث طبيعية.
االأمط�ر  ت�ضببت  فقد  للتذكري 
ت�ض�قطت  التي  الطوف�نية 
ق�ضنطينة  مدينة  على  االأم�ض 
)88 ملم يف ظرف 20 دقيقة( يف 
زي�د حيث غمرت  وادي  في�ض�ن 
فك�نت  اأحمد  جبلي  حي  املي�ه 
و  �ضخ�ضني  هالك  احل�ضيلة 
متثلت  م�دية  خ�ض�ئر  ت�ضجيل 
�ضي�رة.  100 حوايل  ت�رصر  يف 

الت�بعة  التدخل  وقد ق�مت فرق 
و  املدنية  احلم�ية  من  لكل 
وامل�ض�لح  العمومية  االأ�ضغ�ل 
البلدية وديوان الرتقية والت�ضيري 
العق�ري و�رصكة املي�ه والتطهري 
والدرك  )�ضي�كو(  لق�ضنطينة 
ب�ملواطنني  مدعومني  الوطني 
املت�رصرة  املنطقة  بتنظيف 
و  املرتاكمة  االأوح�ل  اإزالة  و 
اإع�دة  من  مكن  م�  املي�ه  �ضخ 
املركب�ت عرب  مرور  حركة  فتح 

الطريق الوطني رقم 27.

اإتالف  يف  الغ�ب�ت  حرائق  ت�ضببت 
 2.000 من  ب�أكرث  قدرت  م�ض�حة 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  هكت�ر 
�ضبتمرب،ح�ضبم�   19 غ�ية  اإىل  الف�حت 
الع�مة  للمديرية  بي�ن  اأف�د2018 

للغ�ب�ت.
واأو�ضح ذات امل�ضدر اأن هذه الفرتة 
حريق  بوؤرة   725 ت�ضجيل  �ضهدت 
ب  تقدر  اإجم�لية  م�ض�حة  �ضملت 
72ر2.042 هكت�ر موزعة بني 89ر938 
هكت�ر من الغ�ب�ت و 59ر441 هكت�را 
من االأحرا�ض و 24ر662  هكت�را من 

حريق   بوؤر   7 مبعدل  اأي  االأدغ�ل، 
بوؤرة  لكل  هكت�ر   2 م�ض�حة  و  يومي� 
حريق، ح�ضب نف�ض امل�ضدر. وح�ضب 
ح�ضيلة املديرية الع�مة للغ�ب�ت ف�ن  
االأكرث ت�رصرا من احلرائق  املنطقة 
ب04ر1.098  ال�رصق   منطقة  هي 
متبوعة  حريق  بوؤرة   150 و  هكت�را 
هكت�ر  ب81ر645  الو�ضط  مبنطقة 
و405 بوؤرة حريق  ثم الغرب )87ر298 

هكت�را و 170 بوؤرة حريق.
الفرتة من �ضنة  وب�ملق�رنة مع نف�ض 
ت�ضجيل  املديرية عن  ك�ضفت   ،2017

م�ض�حة  اأتلفت  حريق  بوؤرة    2.698
هكت�ر  ب377ر53   قدرت  اجم�لية 

منه� 28.619  هكت�ر من الغ�ب�ت.
من جهة اأخرى، �ضجل خالل االأ�ضبوع 
 ، �ضبتمرب   19 و   13 بني  املمتد 
اأتت على م�ض�حة  �ضبعة   بوؤر حريق 
اإجم�لية تقدر ب 08ر11هكت�ر  منه� 
00ر2 هكت�ر من الغ�ب�ت و 2 هكت�را 
من  هكت�ر  00ر7  و  االأحرا�ض  من 
)1( حريق  بوؤرة  اي مبعدل  االأدغ�ل، 
هكت�ر/ 58ر1  بلغت  وم�ض�حة  يومي� 
املديرية  ذات  واأ�ض�فت   . احلريق 

ومك�فحة حرائق  الوق�ية  ،،اأن جه�ز 
الف�حت  منذ  و�ضعه  مت  الذي  الغ�ب�ت 
جوان 2018 �ضيتم اال�ضتمرار فيه اإىل 
يف31   املرتقبة  احلملة  نه�ية  غ�ية 

اأكتوبر املقبل.
خالل  امل�ضتمرة  االأخط�ر  وب�ضبب 
هذه الفرتة،  وجهت املديرية  الع�مة 
ال�ضيم�  للموطنني  نداء  للغ�ب�ت 
املن�طق  قرب  الق�طنني  ال�ضك�ن 
اليقظة  من  ب�ملزيد  ب�لتحلي  الغ�بية 
االإنذار  خمطط  يف  وامل�ض�همة 

والوق�ية

متكن عن��رص الفرقة االإقليمية حلر�ض 
ال�ضواحل لبوزج�ر )عني متو�ضنت( من 
اإحب�ط حم�ولة لالإبح�ر ال�رصي ل 20 
البحر  بعر�ض  توقيفهم  ،مت  �ضخ�ض� 
على منت زورق مط�طي، ح�ضبم� علم 

لدى ذات الهيئة االأمنية.
دورية  ر�ضد  بعد  العملية  ومتت 
للفرقة االإقليمية حلر�ض  ع�ئمة ت�بعة 
مط�طي  لزورق  لبوزج�ر  ال�ضواحل 

�ضم�ل  بحرية  اأمي�ل   6 بعد  على 
عملية  مكنت  حيث  بوزج�ر  �ضواحل 
البحر من توقيف 20  تطويقه بعر�ض 
مر�ضح� للهجرة غري ال�رصعية ك�نوا يف 
رحلة �رصية نحو ال�ضواحل االإ�ضب�نية، 
ح�ضبم� اأو�ضحه نف�ض امل�ضدر. وقد مت 
اإجالء املوقوفني اإىل الق�عدة البحرية 
االإجراءات  ال�ضتكم�ل  بوزج�ر  ملين�ء 
ال�ض�أن  به� يف هذا  الق�نونية املعمول 

الق�ض�ئية  اجله�ت  اأم�م  وتقدميهم 
لذات  ا�ضتن�دا  اإقليمي�،  املخت�ضة 
الرابعة  العملية  هذه  وتعد  امل�ضدر. 
االأخرية  �ض�عة   72 خالل  نوعه�  من 
الفرقة  نف�ض  عن��رص  متكن  بعدم� 
ببوزج�ر  ال�ضواحل  حلرا�ض  االإقليمية 
اأم�ض من اإحب�ط حم�ولة للهجرة غري 
�ضمنهم  من  �ضخ�ض�   18 ل  �رصعية 
واأن  امراأت�ن و ثالث ق�رص، كم� �ضبق 

االإقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
يوم  �ض�ف  لبني  ال�ضواحل  حلر�ض 
االأربع�ء الف�رط من اإحب�ط حم�ولتني 
 33 ملجموع  ال�رصعية  غري  للهجرة 
مت  منف�ضلتني  عمليتني  يف  �ضخ�ض� 
اإف�ض�لهم� بعر�ض البحر على بعد ب�ضع 
�ض��ضل  �ض�طئ  �ضم�ل  بحرية  اأمي�ل 
بوجمعة،  اأوالد  لبلدية  اإقليمي�  الت�بع 

ي�ضيف نف�ض امل�ضدر.

�ضكن�ت  ملف�تيح  رمزي  ت�ضليم  مت 
الع�ئالت  من  عدد  على  جديدة 
امل�ضتفيدة �ضمن ح�ضة 600 وحدة 
اإيج�رية ب�ملدينة  �ضكنية اجتم�عية 
خالل  وذلك  الري�ض  ذراع  اجلديدة 
الوالية  واىل  تراأ�ضه  رمزي  حفل 
ال�ضلط�ت  �ضلم�ين وح�رصته  حممد 
كبري من  والع�ضكرية وعدد  املدنية 

امل�ضتفيدين.

يف  ال�ضكنية  احل�ضة  هذه  وتندرج 
لالإ�ضك�ن  الوا�ضع  الربن�مج  اإط�ر 
الري�ض  ذراع  اجلديدة  ب�ملدينة 
ال�ضكن�ت  توزيع  رزن�مة  وجت�ضيد 
وحدة  اآالف   7 بربن�مج  اخل��ضة 
عن�بة  مدينة  ب�أحي�ء  خ��ضة  �ضكنية 
خالل  اإليه  االإ�ض�رة  متت  م�  ح�ضب 
مع  تتزامن  التي  االحتف�لية  هذه 
ويرتقب  ع��ضوراء.  بيوم  االحتف�ل 

احل�ضة  هذه  مف�تيح  ب�قي  ت�ضليم 
يوم  من  ابتداء  الأ�ضح�به�  ال�ضكنية 
االأحد املقبل كم� اأو�ضح ب�ملن��ضبة 
اإط�ر  يف  اأ�رصف  الذي  الوالية  وايل 
رخ�ض  منح  على  االحتف�لية  نف�ض 
خ��ضة  االمتي�ز  وقرارات  بن�ء 
 28 لف�ئدة  ا�ضتثم�رية  مب�ض�ريع 
م�ضتثمرين  بينهم  من  م�ضتثمرا 
يف  امل�ض�ريع  هذه  وتن�ضط  �ضب�ب 

احلديد  ب�ضن�عة  املرتبطة  الفروع 
والتحويلية  الغذائية  وال�ضن�ع�ت 
وال�ضن�عة ال�ضيدالنية ب�الإ�ض�فة اإىل 

التج�رة والفالحة واخلدم�ت.
ويرتقب اأن ت�ضتحدث هذه امل�ض�ريع 
التي �ضتوطن عرب املن�طق ال�ضن�عية 
العنب وعني  وواد  وتريع�ت  بربح�ل 
�ضغل  من�ضب   1300 جمموع  الب�ردة 

ح�ضب م� متت االإ�ض�رة اإليه .
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ميزان القوى ومفاو�ضات القاهرة
منري �سفيق

اأدى ت�شكيل الهيئة العليا لإطالق 
يف  الكربى  العودة  م�شرية 
اإىل   2018 اأفريل  من  الثالثني 
دخول الو�شع الفل�شطيني عامة، 
خا�شة،  غزة  قطاع  يف  والو�شع 
يف مرحلة جديدة تت�شم مبيزان 
قوى جديد مل ي�شبق له مثيل؛ يف 

غري م�شلحة الكيان ال�شهيوين.
الهيئة  هذه  قيادة  ت�شكلت 
حركة  خالل  من  )اجلبهة( 
ال�شعبية  واجلبهة  حما�س 
وقد  الإ�شالمي.  اجلهاد  وحركة 
فقرياً  عموداً  الثالثي  هذا  كّون 
�شمت  وا�شعة،  �شعبية  لوحدة 
يف  الفل�شطينية  الف�شائل  كل 
وا�شع  جانب طيف  اإىل  القطاع، 
و�شعبية  اجتماعية  قوى  من 
مل�شرية  اأعطى  مما  و�شبابية، 
من  تّولّد  وما  الكربى،  العودة 
وخارجها،  داخلها  تداعيات 
الأثر  بعيد  يكون  اأن  ميكن  بُعداً 
يف م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية 
وال�شعب الفل�شطيني، ورمبا اأبعد 

من ذلك.
اإطالق  مبدئياً، يف  كان حمدداً، 
م�شرية العودة الكربى اأن ت�شتمر 
ماي  من  ع�رش  اخلام�س  حتى 
الباب  اإبقاء  مع  نف�شه،  العام  يف 
اأ�شابيع  ل�شتمرارها  مفتوحاً 
اأخرى. وها هي ذي قد ا�شتمرت 
حتى الآن اإىل حوايل اأربعة اأ�شهر 
على  اإجنازها  وكان  تقريباً. 
والعربي  الفل�شطيني  امل�شتوى 
من  اأكرب  والعاملي  والإ�شالمي 
املتوقع، ول �شيما ما حدث من 

القطاع،  م�شتوى  على  تداعيات 
من اإطالق الطائرات والبالونات 
نريان،  من  وما حملته  الهوائية، 
ع�شكرية  مواجهات  جانب  اإىل 
اأن  كادت  واملدفعية  بال�شواريخ 

تتحول اإىل حرب وا�شعة.
الكربى  العودة  م�شرية  اإطالق 
ال�شعبي  ذات الطابع النتفا�شي 
ا�شرتاتيجية  �شكل  ال�شلمي 
وتكتيكاً موازيني ومتكاملني؛ مع 
املقاومة  وتكتيك  ا�شرتاتيجية 
ثالث  يف  وانت�شارها  امل�شلحة 
و2012   2009/2008( حروب 

و2014(.
النتفا�شية  ال�شرتاتيجية  هذه 
من  اأ�شبوعني  بعد  ال�شعبية 
القادة  اأحد  جعلت  انطالقها؛ 
العدو  جي�س  يف  الع�شكريني 
�رشبة  »وجهت  باأنها  ي�رشح 
يف  اإ�رشائيل  ل�شمعة  قا�شية 
وهذا  العاملي«.  العام  الراأي 
الراأي  موقف  يف  املتعلق  البعد 
الكيان  �شد  العاملي  العام 
تكتيكي  تاأثري  له  ال�شهيوين، 
حكومة  م�شلحة  غري  يف  هائل، 
ال�شهيوين.  واجلي�س  نتنياهو 
اإذا  امل�شتقبل  يف  له  يكون  وقد 
ما تطّور، اأكرث، يف هذا الجتاه، 
غري  يف  ا�شرتاتيجي  تاأثري 
م�شلحة وجود الكيان ال�شهيوين 

يف فل�شطني.
الأ�شبوعني  منذ  تداٍع  اأول  كان 
العودة  م�شرية  لإطالق  الأولنينْ 
الكربى، ما اأظهره �شباب م�شرية 
من  و�شاباتها  الكربى  العودة 
وت�شحيات.  واإقدام  �شجاعة 
ال�شهداء  ع�رشات  ارتقى  وقد 

مما  اجلرحى،  اآلف  و�شقط 
ال�شعب  ك�شف عما يختزنه هذا 
وما  هائلة،  كفاحية  طاقة  من 
من  ال�شهيوين  العدو  به  يت�شم 
اإجرامي؛  وخمزون  اأحقاد 
ك�شف عنه ما اأطلق من ر�شا�س 
تتويج  ثم  �شواريخ،  من  ثم  حي 
»الدولة  قرار  باإ�شدار  ذلك 
القتالعي-  اليهودية«:  القومية 
ما  اإىل  والعن�رشي  الإحاليل، 

ي�شل حّد حرب الوجود.
جاء  الثاين  التداعي  اأن  على 
حتويل  يف  ال�شبابي  الإبداع  من 
ثم  الهوائية  اللعب  طائرات 
»البالونات« الطيارة، اإىل حامالت 
يف  حرائق  يوم  كل  حُتِدث  لهب 
بقطاع  املحيطة  امل�شتوطنات 
رعباً  بالعدو  اأنزلت  وقد  غزة. 
وا�شتع�شى  فادحة،  وخ�شائر 
الأبلغ،  اأما  مواجهتها.  عليه 
مواجهتها  عن  العدو  فعجز 
باحلرب، فاحتملها بذٍل ومهانة 
فيما  كان  الذي  وهو  لأ�شهر، 
اأجل  من  قرية  يحرق  م�شى 
اأو كان ي�شن حرباً  تهريب بقرة، 
وا�شعة اإذا ما تعر�س ملا هو اأقل 
تعر�س  مما  املرات،  ع�رشات 
الطائرات  هذه  طريق  عن  له 

والبالونات.
التهديد  حاول  اأنه  �شحيح 
با�شتخدام القّوة امل�شلحة ونقل 
الع�شكري  البعد  اإىل  ال�رشاع 
املحدود، ولكنه هنا فوجئ بتحٍد 
اإىل  من قبل املقاومة امل�شلحة 
بعدد  ترد  اأن  اإىل  و�شل  م�شتوى 
من ال�شواريخ والقذائف، مقابل 
اأو �شاروخ، مما فر�س  كل غارة 

معادلة  تقريباً  �شهرين  خالل 
ا�شتباك َقِبَل بها، مع كل و�شاطة 
النار؛  اإطالق  لوقف  م�رشية 
مقابل  ب�شواريخ  متثلت  معادلة 
مقابل  وبالقن�س  ال�شاروخ،  كل 

القن�س، وبالدم مقابل الدم.
هذه املعادلة التي َقِبَل بها العدو 
اتفاقات  من  عدد  ال�شهيوين يف 
زالت  وما  النار،  اإطالق  وقف 
هي التي حتكم مفاو�شات وقف 
موؤخراً  جرت  التي  النار  اإطالق 
يف القاهرة، ت�شكل تطوراً نوعياً 
بينه  الع�شكرية  املواجهة  يف 
غزة.  قطاع  يف  املقاومة  وبني 
م�شلحة  غري  يف  التطور  هذا 
اأُوّقع  �شواء  ال�شهيوين،  الكيان 
مل  اأم  النار  اإطالق  لوقف  اتفاق 

يُوقع.
يلحظ هذا  ل  من  كثرياً  يخطئ 
املتغرّي يف ميزان القوى، على اأن 
هذا املتغرّي يك�شف بُعداً اأخطر 
�شن  عن  العدو  عجز  وهو  منه، 
غزة.  قطاع  على  �شاملة  حرب 
مينع  �شبب  من  هنالك  كان  فما 
قيادة الكيان ال�شهيوين من حرب 
�شاملة غري اخلوف من نتائجها 

والف�شل فيها.
اإن احتمال العدو للحرائق على 
الأقل،  يف  اأ�شهر،  ثالثة  مدى 
�شاملة  حرباً  ي�شّن  اأن  دون  من 

لوقفها، له مغزى، اأي مغزى.
ومن هنا، فاإن املفاو�شات التي 
تخو�شها ف�شائل املقاومة، ول 
واجلبهة  واجلهاد  �شيما حما�س 
امل�رشية،  وبالو�شاطة  ال�شعبية، 
على  بناًء  تخرج  اأن  يجوز  ل 
على  قوى  ميزان  من  تقدم  ما 

 )1( اأ�شا�س:  على  اإّل  الأر�س؛ 
اإنهاء ح�شار قطاع غزة اإىل اأبعد 
الطائرات  وقف  مقابل  مدى، 
حامالت  والبالونات  الورقية 
النار  اإطالق  وقف   )2( اللهب، 
على اأ�شا�س ما تكر�س من معادلة 
ا�شتمرار   )3( م�شلح،  ا�شتباك 
اأ�شبوعياً  الكربى  العودة  م�شرية 
مع  الآن،  حتى  عنه  عرّبت  كما 
برفع  ال�شتمرار  على  الت�شديد 
جانب  اإىل  العودة  حق  راية 
التاأكيد  يجب  مبا�رشينْن  هدفنينْ 
القد�س  حترير  وهما  عليهما، 

وال�شفة بال قيٍد اأو �رشط.
العودة  م�شرية  ا�شتمرار  اإن 
حق  اإليه  يرمز  وما  الكربى، 
مت�شك  من  ال�شاملة  العودة 
بثوابت احلق الفل�شطيني يف كل 
�رشورة  اأ�شّد  اأ�شبح  فل�شطني، 
القومية  الدولة  قانون  بعد 
ل�شيا�شات  ورف�شاً  اليهودية، 
دونالد ترمب اخلا�شة بالقد�س، 

وما ي�شمى ب�شفقة القرن.
حترير  هديفنْ  تبني  اأن  على 
وبال  الغربية،  وال�شفة  القد�س 
مل�شرية  يُعطي  �رشط،  او  قيٍد 
عملياً  م�رشوعاً  الكربى  العودة 
اأ�شا�شاً  وي�شكل  لالإجناز،  قاباًل 
الفل�شطيني  ال�شعب  لوحدة 
اخلطر  لأن  املرحلة؛  هذه  يف 
يتعر�س  الذي  املبا�رش  الداهم 
هذه  يف  الفل�شطيني،  الو�شع  له 
املرحلة الراهنة يتمثل باحتالل 
القد�س وال�شفة الغربي، ومن ثم 
ا�شتيطان ال�شفة الغربية وتهويد 

القد�س.
)الحتالل  اخلطران  هذان 

يُدحرا  اأن  ميكن  وال�شتيطان( 
ما  اإذا  �رشط،  اأو  قيٍد  بال 
وا�شعة،  وطنية  وحدة  ت�شكلت 
مل�شرية  العليا  الهيئة  يف  كما 
غزة،  قطاع  يف  الكربى  العودة 
لها،  فتح  ان�شمت  اإذا  �شيما  ول 
وذلك من خالل اإطالق انتفا�شة 
�شعبية �شلمية �شاملة يف القد�س 
مع  وبتالحٍم  الغربية،  وال�شفة 
م�شرية العودة الكربى املنطلقة 

يف القطاع.
هذان الهدفان يُجمع العامل على 
بغالبيته  فالعامل  عادلن،  اأنهما 
عاماً،  وراأياً  دولً  ال�شاحقة، 
يعترب الحتالل للقد�س وال�شفة 
ويعترب  �رشعي،  غري  الغربية 
من  اإجرامياً  عماًل  ال�شتيطان 
جرائم احلرب، ومن ثم ما ينبغي 
يف  يفاو�س  اأو  ي�شاوم  اأن  لأحد 
باإذن  والنت�شار،  مو�شوعهما. 
اهلل، قادم اإذا ما حملتهما وحدة 
وطنية فل�شطينية، وبا�شرتاتيجية 
�شعبية  انتفا�شة  وتكتيك 
الحتالل  قوات  تواجه  �شلمية 
اأكرث  وجتعلهما  وال�شتيطان، 
ال�شهيوين  الكيان  على  كلفة 
وتفكيك  الن�شحاب  كلفة  من 

امل�شتوطنات.
عربت  كما  القوى،  ميزان  اإن 
غزة،  قطاع  يف  املواجهة  عنه 
متوز  انتفا�شة  قبلها  ومن 
يف  اللكرتونية  البوابات  �شد 
امل�شجد الأق�شى، ت�شمح بدحر 
من  وال�شتيطان  الحتالل 
وبال  الغربية،  وال�شفة  القد�س 
لكل  ذلك  وبعد  �رشط،  اأو  قيٍد 

حادث حديث.
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 �إ�شهار �إن�شاء جمعية 

ذ�ت �شبغة حملية 
طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات  لقد مت هذا اليوم 13 
�سبتمرب 2018 تاأ�سي�س للجمعية املحلية 

امل�سماة :جمعية النادي الريا�سي الهاوي 
وفاق بلدية الهامل. املعتمدة حتت 

رقم :04 بتاريخ 2018/09/13 ومقرها 
الجتماعي حي العائدين بلدية الهامل 

دائرة بو�سعادة ولية امل�سيلة 
يرتاأ�سها ال�سيد :عمراوي خل�رض 

�إ�شهار�إ�شهار جتمع فالحي
طبقا لأحكام قانون : 75/58 املوؤرخ يف 

1975/09/26 املت�سمن القانون املدين املعدل 
واملتمم والأنظمة �سارية املفعول ول �سيما 

القانون 08-16 املوؤرخ يف اأول �سعبان عام 1429 
املت�سمن التوجيه الفالحي اخلا�س باملادتني 

60 و 61 منه والقانون الأ�سا�سي للتجمع.  لقد مت 
هذا اليوم : 13 09 2018 تاأ�سي�س التجمع الفالحي 
للم�سالح امل�سرتكة )الخوة العي�سي ة(. الت�سمية: 

التجمع الفالحي للم�سالح امل�سرتكة )الخوة 
العي�سي(. املقر : ُحّدد مقر التجمع الفالحي : 
ببلدية اأولد �سيدي ابراهيم دائرة اأولد �سيدي 

ابراهيم ولية امل�سيلة. امل�سري : العي�سي الطاهر 
بن حممد م�سريا للتجمع الفالحي للم�سالح 
امل�سرتكة )الخوة العي�سي( ملدة غري حمددة
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�أمريكا  �أن  �إىل  �لتقرير،  وي�شري 
منذ  تدعمان  �ملتحدة  و�ململكة 
�لتي  �لق�شف  عمليات   2015 عام 
�حلوثيني  �شد  �ل�شعودية  تقودها 
�إنها  �لريا�ض  تقول  �لتي  �ليمن،  يف 
�حلكومة  تعده  ما  لدعم  �رضورية 
وملحاولة  �ليمن،  يف  �ل�رضعية 
�ملزعوم  �لإير�ين  �لدعم  مو�جهة 
�لأمم  قول  �إىل  لفتا  للحوثيني، 
�ملتحدة باأن هذه �لعمليات �أدت �إىل 
مقتل 16700 مدين، وخلقت و�حدة 
من �أكرب �لأزمات �لإن�شانية، ويلفت 
�لكاتب �إىل �أن �إد�رة تر�مب ت�شتمر 
يف دعمها للعملية �لع�شكرية؛ وذلك 
حلماية مبيعات �لأ�شلحة �لأمريكية 
حللفائها يف �خلليج، م�شري� �إىل �أنه 
�لأمريكي  �خلارجية  وزير  �إن  يقال 
مايك بومبيو، قرر موؤخر� �أن ي�شتمر 
يف �لدعم �لأمريكي �ملثري للجدل، 
بعد �أن مت �إخباره باأن �إيقاف �لدعم 
مبلياري  �أ�شلحة  �شفقة  يهدد  قد 

دولر حللفاء و��شنطن يف �خلليج. 
�أن من بني  �ل�شحيفة عن   وتك�شف 
�ل�شفقات �ملهددة 120 �ألف قنبلة 
دقيقة �لتوجيه لل�شعودية و�لإمار�ت 
مقرها  �لتي  "ر�يثون"،  �رضكة  من 
وهي  ما�شت�شو�شت�ض،  وولثام يف  يف 
�أكرب �مل�شنعني يف �أمريكا ملثل هذه 
عن  نقال  �لتقرير  ويورد  �لأ�شلحة، 
تقرير "وول �شرتيت جورنال"، �لذي 
�إلكرتوين م�رضب  بريد  على  �عتمد 
وم�شادر مطلعة على �ل�شفقة، قوله 
�لتي  �ملخاوف  "رف�ض  بومبيو  �إن 
�أبد�ها �لعديد من �ملتخ�ش�شني يف 
�رتفاع  بخ�شو�ض  �خلارجية  وز�رة 
عدد �ل�شحايا �ملدنيني يف �ليمن"، 
كان  �لذي  بومبيو،  �أن  و�أ�شاف 
�ل�شتخبار�ت  لوكالة  �شابقا  مدير� 
لفريقه  ينحاز  �أن  قرر  �ملركزية، 
�ملتخ�ش�ض يف �ل�شوؤون �لد�شتورية، 
�ملحتمل  �لتهديد  من  حذر  �لذي 

ملبيعات �لأ�شلحة.
بني  من  باأن  بنكومبي   ويفيد 
�ملجموعات �لتي �نحاز �شدها هي 
مكتب �شوؤون �ل�رضق �لأدنى، ومكتب 
�لع�شكرية،  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون 
ومكتب  �لدميقر�طية،  ومكتب 
ومكتب  و�لعمال  �لإن�شان  حقوق 
و�لهجرة،  و�لالجئني  �ل�شكان 
�لأمريكية  �لوكالة  قول  �إىل  م�شري� 
و��شنطن  على  �إن  �لدولية  للتنمية 
�لع�شكري؛  �لدعم  عن  �لتوقف 
من  يح�شن  لن  ��شتمر�رها  لأن 

جتاه  و�لإمار�ت  �ل�شعودية  �شيا�شة 
حماية  �أو  �ملدنيني  "�ل�شحايا 
يف  �أنه  �ل�شحيفة  وتبني  �لإن�شان"، 
�لوقت �لذي ل ت�شارك فيه �ململكة 
على  �لق�شف  و�أمريكا يف  �ملتحدة 
�لتزويد  �أمريكا توفر  �أن  �إل  �ليمن، 
تق�شف  �لتي  للطائر�ت  بالوقود 
�ملعلومات  �إىل  بالإ�شافة  �ليمن، 

وغريها من �ملعد�ت �للوج�شتية.
�ململكة  فاإن  �لتقرير،  وبح�شب 
�للوج�شتي،  �لدعم  تقدم  �ملتحدة 
�لوزر�ء  رئي�شة  �أهملت  فيما 
�لربيطانية، ترييز� ماي، �ملطالبات 
يف  �مل�شنعة  �لذخائر  بيع  بوقف 
�ململكة �ملتحدة، �لتي ت�شتخدم يف 
ب�شاأن  متز�يد  قلق  و�شط  �حلرب، 
�لإ�شابات �ملدنية، لفتا �إىل �أن 43 
�شهر  يف  قتلو�  �لأقل  على  �شخ�شا 
�ليمن،  �شمال  يف  �أغ�شط�ض  �آب/ 
جوية  غارة  ��شتهدفت  �أن  بعد 
�شحيان  منطقة  مدر�شة يف  حافلة 
�حلوثية،  �ل�شيطرة  حتت  �لو�قعة 
نا�شطني، قولهم  �لكاتب عن  وينقل 
توقف  لأن  �حلاجة  يوؤكد  هذ�  �إن 
و�أمريكا  �ملتحدة  �ململكة  من  كل 
�أي�شا  ي�شم  �لذي  للتحالف،  �لدعم 

�لبحرين و�لكويت و�لأردن.
�أندرو  عن  نقال  �ل�شحيفة  وتورد 
�لجتار  �شد  �حلملة  من  �شميث 
لندن،  مقرها  �لتي  بالأ�شلحة، 
ثلث  ت�شتحوذ على  �أمريكا  �إن  قوله 
مبيعات �ل�شالح على م�شتوى �لعامل، 
ون�شف تلك �لأ�شلحة تذهب لل�رضق 
�لأو�شط، م�شري� �إىل �أن �أكرب م�شرت 
لالأ�شلحة �لأمريكية هي �ل�شعودية، 
�ملتحدة  �ململكة  رخ�شت  فيما 
بقيمة  2015، �شفقات  عام  خالل 
6.2 مليار دولر للقو�ت �ل�شعودية، 
وهيلوكبرت�ت  طائر�ت  ت�شم  �لتي 
وطائر�ت م�شرية وقنابل و�شو�ريخ، 
�لنظام  "لدى  �شميث:  و�أ�شاف 
�شجالت  �أ�شو�أ  من  و�حد  �ل�شعودي 
حقوق �لإن�شان يف �لعامل، و�شن حربا 
ل�رضكات  و�شمح  �ليمن،  يف  ب�شعة 
�لأ�شلحة بجني مليار�ت �لدولر�ت، 
باإحدى  �لت�شبب  فيه  يتم  وقت  يف 
يكن  مل  �لإن�شانية..  �لنكبات  �أ�شو�أ 
من �ملمكن �أن تتم �حلرب و�لدمار 
حكومات  من  و�لدعم  �لتعاون  دون 
حكومتي  مثل  �لأ�شلحة،  �شفقات 

�أمريكا و�ململكة �ملتحدة". 
وتابع �شميث قائال: "�إن كان دونالد 
وحلفاوؤهما  ماي  وترييز�  تر�مب 

وحياة  �لإن�شان  بحقوق  يهتمون 
عليهم  فيجب  �ليمن،  يف  �لنا�ض 
�إيقاف بيع �لأ�شلحة، و�إنهاء دعمهم 
�ل�شعودية"،  للديكتاتورية  �ملتملق 
وموؤلف  �ملوؤرخ  عن  �لتقرير  وينقل 
تو�طوؤ  �ل�رضية:  )�لعالقات  كتاب 
�لر�ديكايل(  �لإ�شالم  مع  بريطانيا 
مارك كريتي�ض، قوله: "هذه �لق�شة 
�مل�شوؤولني  باأن  تخربين  �لأليمة 
يف  نظر�ئهم  مثل  �لأمريكيني، 
جيد�  يعلمون  �ملتحدة،  �ململكة 
جر�ء  �ملدنيني  على  �لو�قع  �لأثر 
�لأ�شلحة"،  لت�شدير  �شيا�شاتهم 
ماأ�شاوي هو  "لكن ما هو  و�أ�شاف: 
يهتمون  �ل�شيا�شيني  �لزعماء  �أن 
�لتحالفات،  على  باحلفاظ  كثري� 
�أكرث  �لأجنبية،  �لنخب  و��شرت�شاء 
�حلقيقيني،  بالنا�ض  �هتمامهم  من 
فاإن  �لأمريكية  لالإد�رة  فبالن�شبة 

�ليمنيني لي�شو� ب�رض�".
متحدث  عن  نقال  بنكومبي   ويورد 
�إن  قوله  �خلارجية،  وز�رة  با�شم 
�لوز�رة لن تعلق "على عملية �لنقا�ض 
�أنه  يدعى  ما  �أو  �لوز�رة(،  )د�خل 
وثائق م�رضبة"، و�أ�شاف �ملتحدث، 
�أن  ��شمه،  ذكر  عدم  طلب  �لذي 
�ل�شعودية  �أن  من  تاأكد  بومبيو 
و�لإمار�ت "تدعمان �جلهود لإنهاء 
�حلرب �لأهلية، وتتخذ�ن �إجر�ء�ت 
�لإن�شانية،  �لأزمة  من  للتخفيف 
من  للتقليل  �إجر�ء�ت  وتتخذ�ن 
خطر �إيذ�ء �ملدنيني و�لبنية �لتحتية 
قائال:  �ملتحدث  وتابع  �ملدنية"، 
"يف �لوقت �لذي يحرز فيه �رضكاوؤنا 
تقدما يف  و�لإمار�تيون  �ل�شعوديون 
يف  ن�شتمر  فاإننا  �ملجالت،  هذه 
�حلو�ر معهم حول خطو�ت �إ�شافية 

ميكنهم �لقيام بها؛ ملعاجلة �لو�شع 
على  تقدم  ولإحر�ز  �لإن�شاين، 
مع  بالتعاون  �ل�شيا�شي،  �مل�شار 
�ملتحدة،  لالأمم  �خلا�ض  �ملبعوث 
تلتزم  حملتهم  �أن  من  و�لتاأكد 
و�لقانون  �مل�شلح  �ل�رض�ع  بقو�نني 

�لإن�شاين �لدويل".
عندما  �أنه  �إىل  �ل�شحيفة  وتنوه 
�أمريكا  تفعله  عما  �ملتحدث  �شئل 
�ل�شحايا  عدد  من  للتخفيف 
قائال:  �أجاب  فاإنه  �ملدنيني، 
هذ�  طيلة  �أمريكا،  حثت  "لقد 
لاللتز�م  كلها  �لأطرف  �ل�رض�ع، 
و�لعمل  �مل�شلح،  �ل�رض�ع  بقو�نني 
و�لبنية  �ملدنيني  �إيذ�ء  جتنب  على 
بالتحقيق  �لتحتية �ملدنية، و�لقيام 
لأي  �ملحا�شبة  ل�شمان  بدقة 
جتاوز�ت"، ويقول �لكاتب �إن �رضكة 
3.3 مليون،  �أنفقت  �لتي  "ر�يثون"، 
 ،OpenSecrets.org بح�شب 
�حلزبني  من  ل�شيا�شيني  تربعات 
على  ترد  مل   ،2016 �نتخابات  يف 

ت�شاوؤلت �ل�شحيفة. 
تقريرها  "�إندبندنت"  وتختم 
يف  �أمريكا  تورط  �أن  �إىل  بالإ�شارة 
مثري�  �أ�شبح  �لع�شكرية  �لعملية 
�تخذ  �لذي  �لكونغر�ض،  يف  للجدل 
تزويد  عمليات  لإنهاء  �إجر�ء�ت 
مل  ما  بالوقود،  �لتحالف  طائر�ت 
�شتة  كل  �خلارجية  وز�رة  تتاأكد 
و�لإمار�ت  �ل�شعودية  �أن  من  �أ�شهر 
من  للتقليل  بو�شعهما  ما  تفعالن 
�لأذى للمدنيني، لفتة �إىل �أنه ميكن 
لأمريكا �أن ت�شتمر يف ذلك �إن كانت 
وز�رة �لد�خلية تعتقد �أن هناك ما 
بالأمن  تتعلق  لأ�شباب  ذلك  يربر 

�لقومي.

ن�سرت �سحيفة "اإندبندنت" تقريرا ملرا�سله� اأندرو بنكومبي، يقول فيه اإن هن�ك تق�رير تفيد ب�أن 
اإدارة دون�لد ترامب ت�ستمر يف دعمه� للعملية الع�سكرية التي تقوده� ال�سعودية يف اليمن، التي 

ت�سببت مبقتل اآلف املدنيني.

اإندبندنت: لهذا الهدف يوا�صل 
ترامب دعمه لل�صعودية يف اليمن

 11 قتيال يف هجوم على عر�ض ع�صكري جنوب اإيران
هجوما  �إن  �إير�نية  �إعالم  و�شائل  قالت 
يف  ع�شكريا  عر�شا  ��شتهدف  م�شلحا 
قتلى  �أوقع  �إير�ن  جنوب  �لأحو�ز  �إقليم 

وع�رض�ت �جلرحى.
لالأنباء  �لإير�نية  �لطلبة  وكالة  ونقلت 
 11 �إىل  ي�شل  ما  �إن  قوله  م�شوؤول  عن 
 30 من  �أكرث  وجرح  قتلو�  ع�شكريا 
عر�ض  على  �لنار  م�شلحون  فتح  عندما 
و�أ�شارت  �إير�ن،  غرب  بجنوب  ع�شكري 
جميع  �أن  لالأنباء  �لإير�نية  ت�شنيم  وكالة 
من  �لهجوم  يف  �شقطو�  �لذين  �لقتلى 

عنا�رض �حلر�ض �لثوري، وذكر �لتلفزيون 
من�شة  ��شتهدف  �لهجوم  �أن  �لر�شمي 
�حت�شد فيها �مل�شوؤولون ملتابعة �حلدث 
بدء  ذكرى  مبنا�شبة  �شنويا  يقام  �لذي 
�حلرب �لعر�قية �لإير�نية �لتي د�رت بني 

عامي 1980 و1988.
�لطلبة  وكالة  نقلت  �ل�شياق  ذ�ت   ويف 
�أم�ض  قوله  �إير�ين  م�شوؤول  عن  لالأنباء 
�ل�شبت �إن �أربعة "مت�شددين" �شاركو� يف 
هجوم على عر�ض ع�شكري بجنوب غرب 
�لقو�ت  با�شم  �ملتحدث  وقال  �إير�ن، 

منفذي  من   3 �إن  �لإير�نية  �مل�شلحة 
�عتقال  وجرى  قتلو�  �لأحو�ز  هجوم 
�آخر، وعقب �لإعالن عن �لهجوم �أ�شارت 
�لير�ين  �لرئي�ض  مغادرة  �إىل  م�شادر 
�لذي  �لع�شكري  �لعر�ض  روحاين  ح�شن 
طهر�ن،  يف  �ملنا�شبة  بذ�ت  يقام  كان 
�رضد�ر �رضيف �ملتحدث با�شم �حلر�ض 
�لثوري قال �إن �مل�شلحني بد�أو� �لهجوم 

بعد بدء �لعر�ض �لع�شكري.
موجها  كان  �لنار  �إطالق  �أن  و�أو�شح 
وعنا�رض  �ملدنيني  من  �حل�شور  �شد 

�لعر�ض  يف  �مل�شاركة  �مل�شلحة  �لقو�ت 
د�خل �لفرقة �ملدرعة 42 بح�شب وكالة 
�رضيف  و�تهم  �لإير�نية،  "�إ�شنا"  �أنباء 
�مل�شلحني  ور�ء  بالوقوف  �ل�شعودية 
"�ل�شعودية  وقال:  للعر�ض  �ملهاجمني 
تغذي هوؤلء يف حماولة لأن تطغى على 
عظمة �لقو�ت �مل�شلحة �لإير�نية" وفق 
و�شفه، و�أ�شاف �إنها لي�شت �ملرة �لأوىل 
�إير�ن  م�شلحون  فيها  ي�شتهدف  �لتي 
ووقعت هجمات مماثلة خالل �ل�شنو�ت 

�ملا�شية.

م�سروع ق�نون "اإ�سرائيلي" جديد

ال�صجن �صنة ملن يرفع العلم الفل�صطيني

الإ�سراب هو الأكرب يف ت�ريخ ال�سجون 
الأمريكية

�صجناء يف 17 والية ي�صربون 
احتجاًجا على "العبودية احلديثة"

حزب  عن  �لكني�شت  ع�شو  قدمت 
م�رضوع  باركو"  "عنات  �لليكود 
من  على  عقوبات  يفر�ض  قانون 
�إ�رض�ئيل  يف  فل�شطني  علم  يرفع 
�ل�شجن  �إىل  �أق�شاها  يف  ت�شل 
ملدة عام، ح�شبما ذكرت �شحيفة 
"ي�رض�ئيل هيوم" يف عددها �ليوم 

�لأربعاء.
�لذي يعترب  �لقانون  وجاء م�رضوع 
باركو،  قبل  من  فردية  مبادرة 
نظمتها جلنة  �لتي  �لتظاهرة  بعد 
�لعربية  للجماهري  �لعليا  �ملتابعة 
يف  للعرب  متثيلية  هيئة  )�أعلى 
�حتجاجا  �أبيب  تل  يف  �إ�رض�ئيل( 
نحو  منذ  "�لقومية"  قانون  على 
�لأعالم  فيها  ورفعت  �أ�شبوعني، 
�للجنة  دعو�ت  )رغم  �لفل�شطينية 

لعدم رفع �أية �أعالم(.
�أن  على  �لقانون  م�رضوع  وين�ض 
خالل  يرفعون  �لذي  "�ملو�طنني 
�أية  �و  عدو  دولة  علم  تظاهرة 
لإ�رض�ئيل  �شديقة  لي�شت  هيئات 
�لتحرير  منظمة  �أعالم  مثل 
حماكمتهم  �شتتم  �لفل�شطينية، 
و�شيكونون معر�شني لل�شجن ملدة 
عام". و�شيقدم م�رضوع �لقانون مع 
للكني�شت  �ل�شتوية  �لدورة  �فتتاح 
�كتوبر  يف  �لإ�رض�ئيلي  )�لربملان( 
نف�شه  �مل�شدر  وفق  �ملقبل، 
هيوم"  "ي�رض�ئيل  وذكرت �شحيفة 
�أنها ح�شلت على معلومات تفيد �أن 
باركو �أجرت حو�ر�ت مع م�شوؤولني 
�لإ�رض�ئيلية،  �حلكومة  يف  كبار 
ووعد هوؤلء بتوفري دعم �حلكومة 
وبت�رضيع  �لقانون،  مل�رضوع 
�إجر�ء�ت �إقر�ره، وذلك من خالل 
يف  �لت�رضيعات  جلنة  من  �لطلب 
فرتة  من  �لقانون  �إعفاء  �لكني�شت 

بني  يوما(   45( �لإلز�مية  �لنتظار 
عر�شه  وبني  �مل�رضوع  تقدمي 
وح�شب  �لأوىل  بالقر�ءة  للت�شويت 
م�رضوع  فاإن  هيوم"  "ي�رض�ئيل 
يرفع  من  ي�شتهدف  �لذي  �لقانون 
�إ�رض�ئيل،  يف  �لفل�شطيني  �لعلم 
�لذي  �لعقوبات  لقانون  تعديل  هو 
�أ�شخا�ض فاأكرث  مينع جتمع ثالثة 

بغر�ض �لإخالل بالأمن �لعام.
�خلا�شة  للقانون  فقرة  و�شت�شاف 
رفع  منع  على  تن�ض  بالتظاهر�ت 
غري  دول  �أو  معادية  دولة  �أعالم 

�شديقة �أو هيئة يف ��رض�ئيل.
�شاركو�  �لآلف  ع�رض�ت  وكان 
�لتظاهرة  يف  �أوت   11 بتاريخ 
�لعليا  �ملتابعة  �لتي نظمتها جلنة 
للمطالبة  �لعربية،  للجماهري 
�لقومية"وحر�ض  "قانون  باإلغاء 
رئي�ض �لوزر�ء �لإ�رض�ئيلي بنيامني 
�لعلم  رفع  على  بنف�شه  نتنياهو 
وكتب  �لتظاهرة  يف  �لفل�شطيني 
رفع  �أن  "تويرت"،  على  ح�شابه  يف 
�لعلم �لفل�شطيني يف �لتظاهرة هو 
ت�رضيع  �رضورة  على  دليل  �أف�شل 

"قانون �لقومية".
�لذي  "�لقومية"  قانون  ويعرتف 
�أقر يف �لـ 10 من جويلية �ملا�شي، 
�أن  على  وين�ض  �لدولة  بيهودية 
"�حلق يف ممار�شة تقرير �مل�شري 
�لإ�رض�ئيلية،  �لدولة  يف  �لوطني 
�ليهودي"كما  لل�شعب  ح�رضي  هو 
ين�ض على �أن �لدولة تعترب تطوير 
قومية،  قيمة  يهودي  ��شتيطان 
ودعم  ت�شجيعه  لأجل  وتعمل 
على  ا  �أي�شً وين�ض  وتثبيته  �إقامته 
�لعربية  �للغة  م�شتوى  "خف�ض 
�أي�شا من لغة ر�شمية �إىل لغة ذ�ت 

)و�شع خا�ض(".

ولية   17 �شجون  يف  نزلء  �أعلن 
�أمريكية، �لثالثاء، خو�ض �إ�رض�ب 
ظروف  على  �حتجاًجا  �شلمي، 
تاريخ  يف  �لأكرب  يعد  �شجنهم، 
يف  ذلك  جاء  �لأمريكية  �ل�شجون 
تقدم  م�شتقلة،  ملجموعة  بيان 
تدعى  لل�شجناء،  م�شاعد�ت 

"�ملد�فعون عن �ل�شجون".
من  �لإ�رض�ب  �أن  �لبيان  و�أفاد 
�ملقرر �أن ي�شتمر 15 يوًما )�عتبار� 
�لتوقف عن  �لثالثاء(، وي�شمل  من 
لفت  بهدف  عملهم،  و�جبات  �أد�ء 
�لنتباه �إىل ما يعتربونه "�لظروف 
�ملجموعة  �ل�شتغاللية"و�أ�شارت 
من  عدد  يلجاأ  �أن  �حتمال  �إىل 
�ل�شجناء �إىل �لإ�رض�ب عن �لطعام 
عدد  جمموع  حتديد  دون  كذلك، 
و�أو�شح  �لحتجاج  يف  �مل�شاركني 
�لبيان �أن �خلطوة تاأتي بعد �أعمال 
�ملا�شي،  �أفريل  يف  وقعت  �شغب 
بولية  كورديكال"  "يل  �شجن  يف 
 7 فيها  قتل  �جلنوبية،  كارولينا 

�إثرها  �ل�شلطات  و�تهمت  �شجناء، 
�شد  �ملفرطة  �لقوة  با�شتخد�م 
خدمات  �شوء  على  حمتجني 

�ل�شجن.
عن  "�ملد�فعون  و�أكدت 
�لرجال  "هوؤلء  �أن  �ل�شجون" 
معي�شة  بظروف  يطالبون  و�لن�شاء 
و�إنهاء  بالتاأهيل،  و�لتمتع  �إن�شانية، 
جملة  �حلديثة"ومن  �لعبودية 
�ل�شجناء  يرفعها  �لتي  �ملطالب 
ظروف  "حت�شني  �لأمريكيون؛ 
�لرق  و�إنهاء  �ل�شجون،  و�شيا�شات 
�أجور منا�شبة مقابل �لعمل،  ودفع 
و�إلغاء �أحكام �ل�شجن مدى �حلياة، 
�إ�شد�ر  يف  للعن�رضية  حد  وو�شع 
و�لإفر�ج  �ملخففة  �لأحكام 
عدد  لنزلء  �مل�رضوط"ويوكل 
�لقيام  �لبالد  يف  �ل�شجون  من 
مقابل  �ل�شاقة،  �لأعمال  ببع�ض 
ت�شفها  �أجور،  على  �حل�شول 
"هزيلة"  باأنها  حقوقية  منظمات 

و"��شتغاللية".
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طبيعة  عن  البيان  يك�شف  ومل 
الق�شايا التي حوكم بها امل�شتفيدون 
اأغناج،  حممد  لكن  العفو،  من 
الريف"  "حراك  ن�شطاء  حمامي 
هوؤالء  بني  من  اإن  للأنا�شول  قال 
امللكي  العفو  من  ا�شتفادوا  الذين 
ب�شجن  يقبعون  كانوا  معتقل   11
الدار  مبدينة  )عكا�شة(  ال�شبع  عني 
"حراك  خلفية  على  البي�شاء، 
الريف"ويتعلق االأمر، ح�شب اأغناج، 
بني  ما  بال�شجن  معاقبني  بن�شطاء 
حتدثت  كما  �شنوات.  و3  عامني 
اإىل  ا�شتنادا  خمتلفة  اإعلم  و�شائل 
احل�شيمة  مبدينتي  حملية  م�شادر 
عن  الريف،  مبنطقة  والناظور 
اآخر  اأكرث من 160 معتقل  ا�شتفادة 

من  الريف"  "حراك  ن�شطاء  من 
العفو امللكي، كانوا يقبعون ب�شجني 
حممد  قال  جانبه،  من  املدينتني 
للمجل�س  العام  االأمني  ال�شبار، 
)ر�شمي(،  االإن�شان  حلقوق  الوطني 
اإن  االإخباري   "24 "اليوم  ملوقع 
خا�شة  حافلة  خ�ش�س  "املجل�س 
عنهم  املفرج  املعتقلني  لنقل 
الريف  مدن  اإىل  البي�شاء  بالدار 
يتمكنوا  حتى  منها  ينحدرون  التي 
مع  االأ�شحى  عيد  ق�شاء  من 
املغربي  العاهل  عائلتهم"وداأب 
ال�شجناء  من  عدد  على  العفو  على 
يف منا�شبات دينية ووطنية خمتلفة.

حمكمة  اأ�شدرت  املا�شي،  وال�شهر 
الدارالبي�شاء،  مبدينة  اال�شتئناف 
اأحكاما بال�شجن يف حق قادة واأكرث 
االحتجاجات  ن�شطاء  من   50 من 
"الريف"، تراوحت بني 20  مبنطقة 

�شنة �شجنا نافذا و�شنة واحدة كما 
احل�شيمة  مدينة  حمكمة  حكمت 
اأوقات  يف  الريف(  اإقليم  )عا�شمة 
�شابقة منذ اأوت 2017 على ن�شطاء 
يف  لكن  خمتلفة  مبدد  اآخرين 
عمومها اأقل مما ق�شت به حمكمة 
احلراك  قادة  على  البي�شاء  الدار 
خلفية  على  املعتقلني  عدد  وو�شل 
هذا احلراك اإىل 400 �شخ�س ومنذ 
اأ�شهر   10 مدى  وعلى   2016 اأكتوبر 
من  وعدد  احل�شيمة  مدينة  �شهدت 
مدن وقرى منطقة الريف )�شمال(، 
بتنمية  للمطالبة  احتجاجات 
التهمي�س وحماربة  واإنهاء  املنطقة 

الف�شاد، وفق املحتجني.
ونهاية اأكتوبر املا�شي اأعفى العاهل 
املغربي اأربعة وزراء من منا�شبهم؛ 
ب�شبب اختلالت )تق�شري( يف تنفيذ 

برنامج اإمنائي مبنطقة الريف.

اأ�سدر الع�هل املغربي امللك حممد ال�س�د�س اأمرا ب�لعفو عن 889 من املدانني، بينهم اأكرث من 170 على خلفية "حراك الريف" �سم�يل البالد ،وبح�سب بي�ن لوزارة العدل املغربية، ف�إن العفو امللكي 
�سدر مبن��سبة عيد الأ�سحى و�سمل 889 �سخ�س�، منهم حمبو�سون على ذمة ق�س�ي� خمتلفة واآخرون حمكومون مع وقف التنفيذ.

املغرب

م٫�س 

عفو ملكي ي�شمل اأكرث من 170 من معتقلي "حراك الريف"

ا�ستطالع

 90 باملائة من اخلرباء يعتقدون اأن 
ر�شوم ترامب ت�شر بالقت�شاد الأمريكي 

ك�شف ا�شتطلع للراأي، اأن 90 يف 
االقت�شاديني  اخلرباء  من  املائة 
اجلمركية  الر�شوم  اأن  يعتقدون 
الرئي�س  اإدارة  عنها  اأعلنت  التي 
ت�رض  ترامب  دونالد  االأمريكي 
يف  ذلك  جاء  بلده  باقت�شاد 
اجلمعية  اأجرته  ا�شتطلع 
االأعمال  القت�شاد  الوطنية 
ون�رضت  م�شتقلة(  )اأمريكية 
نتائجه االإثنني و�شمل اال�شتطلع 
اآراء 251 خبريا اقت�شاديا ما بني 

19 جويلية و2 اأوت اجلاري. 
خلل  ترامب  اإدارة  واأعلنت 
من  �شل�شلة  االأخرية  االأ�شهر 
اجلمركية  الر�شوم  يف  الزيادات 
بكندا  تتعلق  الدول،  من  لعدد 
االأوروبي  واالحتاد  وامل�شكيك 
ال�شني  اإىل  باالإ�شافة  وتركيا، 
ال�رضيبي  االإ�شلح  ،وبخ�شو�س 
ترامب،  به  ينوه  ما  دائما  الذي 
الذين  االقت�شاد  خرباء  اأكد 
�شملهم اال�شتطلع اعتقادهم اأن 
تبلغ  التي  ال�رضيبية  التخفي�شات 
اإىل  �شتوؤدي  دوالر،  تريليون   1.5
امليزانيةواأظهر  يف  اأكرب  عجز 
من  املائة  يف   62 اأن  امل�شح 
يوؤدي  اأن  يتوقعون  اخلرباء 
ت�رضيع  اإىل  ال�رضائب  انخفا�س 
 0.1 يبلغ  �شنوي  مبتو�شط  النمو 
عام  خلل  اأقل  اأو  املائة،  يف 

.2027
وقال 60 يف املائة من امل�شتجوبني 
ال�شيا�شة  اأن  يعتقدون  اإنهم 
االقت�شادية يجب اأن تقوم بتفعيل 
اأجل  من  االإجراءات  من  املزيد 
املرتبطة  امل�شاكل  معاجلة 

وقت  يف  املناخية،  بالتغريات 
اأعلنت  املتحدة  الواليات  كانت 
باري�س  اتفاق  من  ان�شحابها 
ويف  املا�شي.   العام  املناخي 
اأعلنت  اجلاري،  اأغ�شط�س   10
تطبيق  اأن  االأمريكية  االإدارة 
الر�شوم اجلديدة املفرو�شة على 
من  املتحدة  الواليات  واردات 
ال�شلب الرتكي �شيبداأ بعد 3 اأيام 
ال�شهر  من   11 االإعلن.ويف  من 
االأبي�س  البيت  ن�رض  اجلاري، 
ال�رضوري  "من  فيه:  قال  بيانا 
واملنا�شب تطبيق ر�شوم جمركية 
بن�شبة 50 يف املائة على الفوالذ 
امل�شتورد، من اأجل تقليل واردات 
الفوالذ وزيادة ا�شتخدام القدرات 

املحلية". 
وزارة  اآخر �شادر عن  بيان  وذكر 
الوزير  بتوقيع  االأمريكية  التجارة 
ويلبور رو�س، اأن "الرئي�س ترامب 
رفع ن�شبة الر�شوم اجلمركية على 
الفوالذ امل�شتورد من تركيا من 25 
اإىل 50 يف املائة، وعلى االأملنيوم 

من 10 اإىل 20 باملائة". 
ر�شوما  وا�شنطن  وطبقت 
من  وارداتها  على  جمركية 
واالألومنيوم  باملائة(   25( ال�شلب 
)10 باملائة( القادمة من كل من 
واملك�شيك  االأوروبي  االحتاد 
االإجراء  هذا  ،واأغ�شب  وكندا 
ال�رضر  ب�شبب  االأوروبيني؛ 
ال�شلب  ب�شناعة  �شيلحقه  الذي 
وردوا  االأوروبية،  واالألومنيوم 
على  م�شادة  تعريفات  بفر�س 
اأبرزها  اأمريكية،  منتجات 

"اجلينز".

خرباء

 الروبل الرو�شي �شي�شمد اأمام عقوبات "�شكريبال"

�سالح ب�أكرث من تريليون دولر

كيف لل�شني تدمري القت�شاد الأمريكي؟

بولتون

 تاأثري العقوبات الأمريكية على اإيران اأقوى مما كان متوقعا

العملة  ترتاجع  اأن  ا�شتبعد خرباء 
اأم�س  حاد  ب�شكل  الرو�شية 
من  حزمة  دخول  مع  االأربعاء، 
رو�شيا  على  االأمريكية  العقوبات 
اأن  اإىل  م�شريين  التنفيذ،  حيز 
حمدودا  �شيكون  العقوبات  تاأثري 
على الروبل وترى خبرية جمموعة 
جيلنوفا،  داريا  املالية،  "األفا" 
امت�شت  الرو�شية  "ال�شوق  اأن 
عقوبات  وا�شنطن  فر�س  �شدمة 
ال  لذلك  مو�شكو،  على  جديدة 
يف  حادة  تذبذبات  حدوث  نتوقع 

ال�شوق".
املحدود  التاأثري  �شبب  وعن 
الرو�شية،  العملة  على  للعقوبات 

�شريغي  االأ�شواق،  حملل  اأو�شح 
العقوبات  حزمة  اأن  دروزدوف، 
املنتجات  توريد  اجلديدة حتظر 
ب�شكل  املزدوج  اال�شتخدام  ذات 
هذه  ومعظم  رو�شيا،  اإىل  كامل 
املنتجات كان قد حظر توريدها 
فر�شت  التي  العقوبات  اإطار  يف 

على مو�شكو يف 2014.
العقوبات  اأن  دروزدوف  واأ�شاف 
االأخرية مل حتمل اأي �شيء جديد، 
م�رضوع  اأن  اعترب  اخلبري  لكن 
قدمه  الذي  اجلديد،  العقوبات 
اإىل  غراهام  ليند�شي  ال�شناتور 
الكونغر�س لدرا�شته، اأكرث خطورة 
اأنه  اإذ  الرو�شي،  االقت�شاد  على 

�شارمة على  قيود  لفر�س  يهدف 
واإ�شدار  احلكومية  امل�شارف 
وا�شتبعد  رو�شيا  يف  ال�شندات 
اإىل  وا�شنطن  تتجه  اأن  دروزدوف 
كهذه،  راديكالية  خطوات  اتخاذ 
لذلك توقع اأن يرتاوح �شعر �رضف 
العملة الرو�شية حتى نهاية �شبتمرب 

ما بني 65 و69 روبل للدوالر.
وفر�شت وا�شنطن موؤخرا عقوبات 
�شكل  على  مو�شكو  على  جديدة 
حزمتني، ب�شبب تورطها املزعوم 
�شكريبال  ت�شميم  ق�شية  يف 
و�شتدخل  كيميائي".  بـ"�شلح 
يف  التنفيذ  حيز  االأوىل  احلزمة 
توريد  حظر  وت�شمل  اأوت،   22

االأجهزة االإلكرتونية وقطع الغيار 
)مدين  املزدوج  اال�شتخدام  ذات 

وع�شكري( اإىل رو�شيا.
على اأن تطبق احلزمة الثانية بعد 
القادم،  نوفمرب  يف  اأي  اأ�شهر،   3
اإذا مل تقدم رو�شيا �شمانات باأنها 
الكيميائي  ال�شلح  ت�شتخدم  "لن 
هذه  و�شت�شمل  م�شتقبل"، 
احلزمة خف�س م�شتوى العلقات 
رحلت  وحظر  الدبلوما�شية، 
اإىل  "اأيروفلوت"  الرو�شية  الناقلة 
عن  ف�شل  املتحدة،  الواليات 
ال�شادرات  جميع  حجم  تقلي�س 
ب�شكل  البلدين  بني  والواردات 

كبري.

تقلي�س  اإىل  وتركيا  رو�شيا  اجتهت 
حيازاتهما من ال�شندات االأمريكية، 
التي  العقوبات  �شيا�شة  ظل  يف 
من  وتخلّ�شتا  وا�شنطن،  تنتهجها 
�شندات مبليارات الدوالرات، فيما 

ال�شوؤال: وماذا عن ال�شني؟
تتجه  امل�شتثمرين  اأنظار  واالآن 
نحو ال�شني، التي تعترب اأكرب حامل 
ل�شندات واأذون اخلزانة االأمريكية، 
ال�شندات  هذه  يف  ت�شتثمر  حيث 

الدوالرات،  من  املليارات  مئات 
بكني  ورقة  ال�شندات  تكون  وقد 
التجاري  نزاعها  ظل  يف  الرابحة 

مع الواليات املتحدة.
عن  �شادر  تقرير  اأحدث  واأظهر 
اأن  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 
ال�شندات  يف  بكني  ا�شتثمارات 
االأمريكية بلغت يف يونيو املا�شي 
اأن  بعد  دوالر،  تريليون   1.178
يف  دوالر  مليار   1183 عند  كانت 

وكالة  واعتربت  املا�شي  ماي 
ن�رضته  تقرير  يف  "نوفو�شتي" 
ال�شني  لدى  اأن  االأربعاء،  اأم�س 
وا�شنطن،  �شد  فتاكا  �شلحا 
هذه  ببيع  وجهها  يف  اأ�شهرته  اإذا 
ا�شتقرار  �شتزعزع  ال�شندات، 
مقرت�س  اأكرب  وا�شنطن،  ميزانية 
ال�شني يف  ح�شة  ومتثل  العامل  يف 
ال�شندات االأمريكية 20%، وتت�شدر 
يف  امل�شتثمرة  الدول  قائمة 

متقدمة على  االأمريكية  ال�شندات 
دول مثل اليابان وفرن�شا واململكة 
املتحدة ويف ظل احلرب التجارية 
تعد  بكني،  لها  تتعر�س  التي 
يد  يف  رابحة"  "ورقة  ال�شندات 
ال�شني، التي لن تلجاأ اإىل اللعب بها 
�شي�شبب  ح�شب اخلرباء، الأن ذلك 
على  �شتنعك�س  خطرية  تداعيات 
ال�شني  يف  و�شتوؤثر  املال،  اأ�شواق 

نف�شها.

القومي  االأمن  م�شت�شار  اعترب 
االأمريكي جون بولتون، اأن العقوبات 
املتحدة  الواليات  اأعادت  التي 
اأنها  اأظهرت  اإيران،  على  فر�شها 
وقال  متوقعا  كان  مما  فعالية  اأكرث 

لـ"رويرتز" خلل  بولتون يف حديث 
اأكون  "دعني  "اإ�رضائيل":  زيارته 
فر�س  اإعادة  اأن  نعتقد  وا�شحا، 
بالفعل  كبري  تاأثري  لها  العقوبات 
الراأي  وعلى  اإيران  اقت�شاد  على 

م�شت�شار  لكن  اإيران"  داخل  العام 
اإىل  اأ�شار  االأمريكي  القومي  االأمن 
االإقليمي،  اإيران  ن�شاط  ا�شتمرار 
رغم  وا�شنطن  تعار�شه  الذي 

العقوبات املفرو�شة.

موؤخرا  االأمريكية  االإدارة  واأعادت 
بعد  اإيران  على  العقوبات  فر�س 
من  املا�شي  مايو  يف  ان�شحابها 
مع  املربم  الدويل  النووي  االتفاق 

طهران.
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عي�سة ق.

على  �سابقني  انت�سارين  عقب 
على  بارادو  نادي  من  كل  ح�ساب 
ملعب تيزي وزو ومولودية اجلزائر 
التي �سحقتها بخما�سية نظيفة على 
ملعب عمر حمادي ببولوغني، وهو 
القبائلي  النادي  جعل  الذي  الأمر 
الأندية  اأمام  قوية  بداية  ي�سكل 
العا�سمية وهو الذي يتبقى اأمامه 
الأمر  ويتعلق  عا�سمني  فريقني 
واحتاد  داي  ن�رص ح�سني  بكل من 
اجلديد  الفوز  و�سمح  اجلزائر، 
الرتتيب  ب�سدارة  النفراد  لل�سبيبة 
اأقرب  نقاط عن  بعد ثالث  وعلى 
حيث  اجلزائر،  احتاد  املالحقني 
اليجابية  النتائج  �سل�سلة  تتوا�سل 
منذ  تنهزم  مل  والتي  للت�سكيلة 
احلايل  الكروي  املو�سم  انطالق 
القوية  العودة  توؤكد  �سورة  يف 

للفريق بعد �سنوات عجاف اقت�رص 
الكتفاء  ال�سبيبة على  دور  خاللها 
باللعب من اأجل �سمان البقاء، لكن 
الأمور تغريت هذا املو�سم بعدما 
النيجريي  الالعب  رفقاء  اأ�سحى 
كلمتهم  قول  على  يعولن  اأو�سي 
ولعب الأدوار الأوىل للتتويج بلقب 

البطولة الوطنية.
الالعب  اأداء  �سهد  املقابل،  يف 
القادر  عبد  واحلار�س  خليفة  بن 
طرف  من  كبريا  ثناء  �ساحلي 
كان  الذي  القبائلي  اجلمهور 
حيث  املدرجات،  يف  حا�رصا 
نادي  من  امل�ستقدم  الالعب  قدم 
بارادو على �سكل اإعارة اأداء رائعا 
جعل اجلميع يطالب ب�رصاء عقده 
بينما  الأ�سلي،  ناديه  اإدارة  من 
يف  ووا�سل  �ساحلي  يخيب  مل 
الذي  تقدمي م�ستويات كبرية وهو 
انطالق  منذ  �سباكه  ت�ستقبل  مل 

املو�سم اجلاري �سوى هدفني.

الأن�سار يحتجون على 
�سعر التذكرة

اأن�سار  احتجاجات  توا�سلت  بينما 
�سعر  ب�ساأن  القبائلية  ال�سبيبة 
 500 قيمتها  تبلغ  والتي  التذكرة 
اعتربوها  حيث  للواحدة،  دينار 
تخفي�سها  وطالبوا  فيها  مبالغا 
ال�سماح  اأجل  من  دينار   300 اإىل 
�رصائها  الب�سيط  للمنا�رص 
ملتابعة  امللعب  اإىل  والدخول 
املباريات عن قرب، اإىل جانب اأن 
التذكرة  لقيمة  الأن�سار  انتقادات 
داخل  املرافق  انعدام  اإىل  يعود 
امللعب وغياب ال�رصوريات خا�سة 
بتوفري املياه يف  الأمر  تعلق  فيما 
اإدخال  امللعب  اأعوان  منع  ظل 

القارورات.

�ضبيبة القبائل ت�ؤكد �ضيطرتها على الأندية العا�ضميةبن خليفة يلقى ثناء كبريا ومطالب ب�سراء عقده
اأكد فريق �سبيبة القبائل تفوقه على الأندية العا�سمية مع بداية املو�سم الكروي 

اجلاري بعد النت�سار اجلديد الذي �سجله اأول اأم�س على ح�ساب فريق �سباب بلوزداد 
يف مباراة احت�سنها ملعب اول نوفمرب بتيزي وزو والتي �سهدت توافدا كبريا جلماهري 

النادي من اأجل م�ساهدة اللقاء عن قرب ومن املدرجات، اأين متكنت ت�سكيلة »الكناري« 
من حتقيق فوزها الثالث على التوايل اأمام الأندية العا�سمية بعدما حققت العالمة 

الكاملة باإحراز ت�سع نقاط من ثالثة لقاءات

م�دريت�ش 
يعرتف بالتهرب 

ال�ضريبي
�سحفية  تقارير  ذكرت 
لوكا  الكرواتي  اأن  اإ�سبانية 
خط  لعب  مودريت�س 
اعرتف  مدريد  ريال  و�سط 
بالتهرب  متعلقتني  بتهمتني 
�سحيفة  واأفادت  ال�رصيبي، 
باأن  الإ�سبانية  »اإملوندو« 
بالتهرب  اعرتف  مودريت�س 
عائدات  نقل  عرب  ال�رصيبي 
فى  ل�رصكة  �سورته  حقوق 
دفع  لتفادي  لوك�سمبورغ، 
ال�رصائب  من  مرتفعة  ن�سبة 
واتهمت  اإ�سبانيا،  يف 
الإ�سبانية  ال�رصائب  م�سلحة 
يف  لعب  اأف�سل  مودريت�س 
دفع  من  بالتهرب  اأوروبا، 
األفا   290 بقيمة  �رصائب 
و579   2013 يف  يورو  و990 
األفا و738 يورو يف 2014 عن 
خا�سة  �سخ�سية  عائدات 
يحولها  كان  �سورته،  بحقوق 
ترتاأ�سها  التي  ال�رصكة  اإىل 
بو�سنيت�س  فانيا  زوجته 
واأ�سافت  لوك�سمبورغ،  يف 
اإجراء  خالل  اأنه  ال�سحيفة 
مودريت�س،  مع  التحقيقات 
اأن  املالية  وزارة  اكت�سفت 
مونديال  يف  لعب  اأف�سل 
فيه  حل  الذي   2018 رو�سيا 
لديه  و�سيفا،  بالده  منتخب 
يعلن عنها بجزيرة  اأموال مل 
من  يزيد  قد  ما  وهو  مان، 
لكن  ال�رصيبي،  تهربه  قيمة 
الق�سائية  اللجان  اإحدى 
تو�سلت موؤخرا اإىل عدم وجود 
زيادة  ت�ستلزم  عنا�رص  اأي 
»املوندو«  وبح�سب  الغرامة. 
فاإن مودريت�س تو�سل لتفاق 
ب�سداده  يق�سي  النيابة  مع 
من   %40 اإىل  ت�سل  غرامة 
قيمة مبلغ التهرب ال�رصيبي، 
يورو  و921  األفا   348 اأي 
عقوبة  ا�ستبدال  خيار  مع 
بدفع  اأ�سهر  ثمانية  ال�سجن 
 250 قيمتها  اأخرى  غرامة 
يورو يوميا، على مدار ثمانية 
لوكا  و�سي�سطر  اأي�سا،  اأ�سهر 
مليون  دفع  قد  كان  والذي 
الق�سية  بداية  يف  يورو 
يورو  األف   400 �سداد  اإىل 
الناحية  من  الق�سية  لإنهاء 
وزارة  وكانت  اجلنائية. 
فر�ست  الإ�سبانية  املالية 
على مودريت�س غرامة قيمتها 
مبوجب  يورو  مليون   1.2
القانون الإداري، لعدم �سداده 
�رصائب يف اإ�سبانيا عام 2012 
الذي انتقل فيه لريال مدريد، 
ويتعني على مودريت�س هكذا 
 2.6 مبلغ  اإجمايل  �سداد 
مليون يورو لت�سفية ديونه مع 

وزارة املالية.
وكالت

 

جماهري النادي تطالب الإدارة بالرحيل

حجار ي�ضتقيل من تدريب �ضريع غليزان

غليزان  �رصيع  فريق  مدرب  اأعلن 
على  من  ا�ستقالته  حجار  �رصيف 
للنادي  الفنية  العار�سة  راأ�س 
الفريق  تلقاها  التي  الهزمية  بعد 
اأمام  القواعد  خارج  اأم�س  اأول 
ال�ساعد  مقرة  جنم  امل�سيف 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  اجلديد 
حجار  ف�سل  حيث  الثانية، 
الفريق  تدريب  من  الن�سحاب 
ت�سكيلة  اإعادة  يف  ف�سل  بعدما 
ال�سحيحة  ال�سكة  اإىل  »الرابيد« 
اإثر توا�سل �سل�سلة النتائج ال�سلبية 

املو�سم  انطالق  منذ  للت�سكيلة 
احلايل والتي تتواجد بدون اأي فوز 
يف اآخر ثالث جولت من البطولة 
الوطنية، الأمر الذي جعل ال�رصيع 
يف و�سط الرتتيب ول يبتعد �سوى 
اخلطر،  منطقة  عن  نقاط  باأربع 
وهو ما جعل املدرب يف�سل ترك 
جديد  مدرب  عن  للبحث  الفريق 

قادر على جلب اجلديد.
»اأ�سود مينا« عن  ت جماهري  وعربرّ
غ�سبها من الرئي�س حممد حمري 
الفريق  بالرحيل عن  الذي طالبوه 

الإدارة عقب  اع�ساء جملي  رفقة 
الو�سعية  يف  بالت�سبب  له  اتهامهم 
مع  الفريق  بها  مير  التي  ال�سعبة 
اجلديد،  الكروي  املو�سم  بداية 
خالل  وعدهم  بعدما  خا�سة 
املنق�سي  ال�سيفي  املركاتو  فرتة 
دوري  اإىل  ال�سعود  على  باللعب 
ا�ستقدام  يف  ف�سله  اأن  اإل  الكبار 
تتال�سى  الأهداف  جعل  الالعبني 
التي  ال�سعبة  البداية  على  بناء 

ي�سجلها الفريق بداية املو�سم.
ع.ق.

 البليدة القبة واحلرا�س
 يغرقون يف ذيل الرتتيب

اأ�ض�د ال�ن�ضري�ش يفك�ن 
ال�ضراكة مع الزيانيني 

وم�ضتغامن تنفرد بالثالث
جمعية  فريق  خطوات  تتوا�سل 
ال�سلف بثبات نحو حتقيق ال�سعود 
النت�سار  بعد  الكبار  دوري  اإىل 
خارج  من  عاد  الذي  الثمني 
احتاد  امل�سيف  اأمام  القواعد 
ت�سكيلة  عرفت  مباراة  البليدة، يف 
التعامل  الون�رصي�س« كيفية  »اأ�سود 
اإىل  كامال  بالزاد  والعودة  معها 
بدايتها  على  برهنت  اأين  الديار، 
التي مل  القوية هذا املو�سم وهي 
تنهزم يف اأي مقابلة منذ انطالقه 
التوايل  على  الثاين  الفوز  و�سجلت 
حيث  متتاليني،  تعادلني  بعد 
التواجد  اجلمعية  لعبو  يوا�سل 
بعد  على  الرتتيب  �سدارة  يف 
ا�ستغالل  بعد  وذلك  نقاط،  ثالث 
وداد  املالحقني  اأقرب  �سقوط 
تلم�سان يف فخ الهزمية الأوىل هذا 
مولودية  امل�سيف  اأمام  املو�سم 
ال�سدارة  العلمة جعلته يفرتق عن 
والرتاجع  اجلمعية  مع  منا�سفة 
جنحت  بينما  الثاين،  املركز  اإىل 
ت�سكيلة »البابية« يف حتقيق انت�سار 
فيها  تذق  مل  لقاءات  ثالث  بعد 

الفارق  تقل�س  جعلها  الفوز،  طعم 
بثالثي  للحاق  واحدة  نقطة  اإىل 
ال�ساعد  ا�ستغل  فيما  املقدمة، 
اإحراز  م�ستغامن  ترجي  اجلديد 
اأمام  ميدانه  على  كامال  الزاد 
باملركز  لالنفراد  وهران  جمعية 
الثالث يف جدول الرتتيب، م�ستغال 
من  بالتعادل  ب�سكرة  احتاد  اكتفاء 
بجاية  �سبيبة  اأمام  القواعد  خارج 
تعادل  اقتنا�س  من  متكن  والذي 
اأ�سحاب  على  الطاولة  وقلب 
الأر�س رغم طرد لعبني اثنني من 

�سفوفه.
اأما على م�ستوى موؤخرة الرتتيب، 
ف�سل فريقي احتاد احلرا�س ورائد 
هذا  انت�سار  اول  القبة يف حتقيق 
يف  و�سعيتهم  وتعقدت  املو�سم، 
التهديد  خالل  من  الرتتيب  ذيل 
بال�سقوط اإىل البطولة الهاوية بعد 
ملعبه  على  احلرا�س  احتاد  تعرث 
احتاد  اأمام  بالتعادل  والكتفاء 
عنابة، بينما انهزم رائد القبة على 

ملعب �سبيبة �سكيكدة.
ع.ق.

 بلقا�سمي يتاألق وعبيد يوا�سل
 ال�سيام عن التهديف

 ال�ضيا�ضي ي�ضتعيد عافيته
 ويلتحق بال��ضافة

بداأ فريق �سباب ق�سنطينة ي�ستعيد 
يف  ال�ستفاقة  ويوؤكد  عافيته 
البطولة الوطنية بعد الفوز الثمني 
ال�سهيد  ملعبه  على  �سجله  الذي 
حمالوي على ح�ساب ال�سيف نادي 
نظيفة  ثنائية  وت�سجيل  بارادو، 
اأعادت الأمل اإىل الفريق واجلمهور 
من اأجل العودة بقوة للتناف�س على 
الذي  البطولة  بلقب  الحتفاظ 
حيث  الفارط،  املو�سم  به  توجوا 
قدمت ت�سكيلة »ال�سيا�سي« مردودا 
يف امل�ستوى �سمحت بالتاأكيد على 
م�ستواها،  اإىل  تدريجيا  عودتها 
وتاألق الالعب اإ�سماعيل بلقا�سمي 
املقابلة  جنم  نف�سه  توج  الذي 
عندما منح فريقه ال�سباب النقاط 
الثالث بف�سل الثنائية التي �سجلها 
الر�سيد  برفع  له  �سمح  ما  وهو 
هذا  اأهداف  ثالثة  جمموع  اإىل 
و�سافة  على  يرتبع  جعله  املو�سم 

خلف  الوطنية  للبطولة  الهدافني 
بارادو  نادي  لعب  نعيجي  زكريا 
جمموع  ر�سيده  يف  ميلك  الذي 

�ستة اأهداف.
اأمني  الالعب  �سيام  ويتوا�سل 
املو�سم  ال�سيا�سي  هداف  عبيد 
املن�رصم وو�سيف هداف البطولة 
على  ال�سابعة  للمباراة  الوطنية 
عن  الالعب  عجز  بعدما  التوالني 
حماولته  رغم  جمددا،  الت�سجيل 
حار�س  �سباك  اإىل  الو�سول  يف 
املنا�سبات  من  عدد  يف  بارادو 
قبل ان يف�سل يف الأمر، اأين يعول 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
ا�ستفاقة  يف  عمراين  القادر  عبد 
خا�سة  وقت  اأقرب  يف  مهاجمه 
واأن الفريق على موعد مع خو�س 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  م�سابقة 

العام املقبل.
عي�سة ق.



 الالعب دخل احتياطيا
 اأمام كارديف �سيتي

غوارديوال يعرتف بالف�شل 
يف توظيف حمرز

اعرتف مدرب فريق مان�س�سرت �سيتي االجنليزي بيب غواردبوال 

اأنه ف�سل يف توظيف الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز يف 

اإعطاء امكانياته كاملة، واأكدت تقارير  املن�سب الذي ي�ستطيع 

مينح  مل  اأنه  يدرك  اال�سباين  املدرب  اأن  اجنليزية  اإعالمية 

متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية فر�سته الكاملة من اأجل اإبراز 

دورا  يلعب  اأ�سبح  واأنه  خا�سة  الت�سكيلة،  مع  تقدميه  ميكنه  ما 

جديدا خمتلفا عما كان يقدمه مع فريقه ال�سابق لي�سرت �سيتي 

وهو الذي �سار غوارديوال مينحه اأدوار دفاعية مل يجد الالعب 

معامله بعد معها، حيث يتوجه املدرب ال�سابق لنادي بر�سلونة 

اللعب يف  اأجل  من  فر�سته  ومنحه  نحو حترير حمرز  اال�سباين 

اأكرث  االأطراف  على  توطيفه  خالل  من  ي�ساعده،  الذي  املركز 

وتقليل االأعباء الدفاعية عنه. لالإ�سارة دخل ابن مدينة تلم�سان 

خارج  �سيتي  املان  ناديه  خا�سها  التي  املقابلة  يف  احتياطيا 

ال�ساد�سة  اجلولة  حل�ساب  �سيتي  كارديف  امل�سيف  امام  الديار 

الت�سكيلة  اأين غاب جمددا عن  الدوري االجنليزي املمتاز،  من 
االأ�سا�سية للنادي.

ع.ق.

 بالنا�س عاينه خالل
 مباراة �سالكه وبورتو

بن طالب مر�شح ليكون مفاجاأة 
البار�شا يف املركاتو ال�شتوي

ت�سكيل  نحو  طالب  بن  نبيل  اجلزائري  الدويل  الالعب  نادي يتوّجه  اإدارة  اهتمام  دخل  بعدما  الثقيل،  العيار  من  ميدان بر�سلونة اال�سباين وفق اخلرب الذي ك�سفت عنه م�ساء اأول اأم�ض مفاجاأة  متو�سط  اأن  اأكدت  والتي  الكتالونية،  »�سبورت«  ويتعلق الت�سكيلة الوطنية دخل دائرة اهتمامات النادي الكتالوين الذي جريدة  اأبيدال  اإيريك  الريا�سي  املدير  م�ساعد  باإر�سال  باأملانيا قام  كري�سن«  »غيلزن  ملعب  اإىل  بالنا�ض  برامون  يف االأمر  ين�سط  الذي  االأملاين  �سالكه04  مقابلة  متابعة  اأجل  دور جمموعات من  �سمن  الربتغايل  بورتو  اأمام  طالب  بن  وو�سع رابطة اأبطال اأوروبا، اأين تواجد املعني من اأجل معاينة العب �سفوف  اخل�رض  العب  بامكانيات  اأعجب  لكنه  �سريدار  الالعب �سالكه  وان  خا�سة  البار�سا،  مل�سوؤويل  عنه  ايجابيا  مواطنه يا�سني براهيمي، وال ي�ستبعد اأن يهتم املدرب فالفريدي ال�سابق لنادي توتنهام االجنليزي قدم مباراة كبرية اأمام زمالء تقريرا 
بخدماته واالهتمام ب�سمه خالل املركاتو ال�ستوي املقبل.

ع.ق.
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»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  يدخل العبو 
اأر�سية امللعب باإرادة ورغبة قوية 
عرب  اأن�سارها  اإ�سعاد  اأجل  من 
التي  القارية  املغامرة  موا�سلة 
التتويج  الفريق  اإدارة  ت�ستهدف 
من  يتطلب  الذي  االأمر  وهو  بها، 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
خطة  لعب  �رضورة  فروجي  تريي 
اإىل  الو�سول  اأجل  من  هجومية 
ظل  يف  امل�رضي  احلار�ض  �سباك 
احلاجة املا�سة لالحتاد الت�سجيل 

وحتقيق االأهم.
ويدرك العبو االحتاد اأهمية اللقاء 

مفرو�سا  �سيكون  الذي  وال�سغط 
يف  متاأخرون  واأنهم  خا�سة  عليهم 
النتيجة بعد الهزمية التي تعر�سوا 
وعادوا  بور�سعيد  مدينة  يف  لها 
وهو  رد،  دون  بهدف  منهزمني 
االأمر الذي �سيجعل الطاقم الفني 
على  العمل  تركيز  مهمة  اأمام 
وحتفيز  النف�سي  اجلانب  م�ستوى 
العبيه لتقدمي مباراة كبرية وتكرار 
�سطيف  وفاق  فريق  �سيناريو 
التاأهل  بعد  به  اللحاق  اأجل  من 
اأبطال  رابطة  نهائي  ن�سف  اإىل 
اإفريقيا، وميلك املدرب الفرن�سي 
اأيديه خا�سة  االأوراق الرابحة بني 
بتعداد مكتمل  اللقاء  واأنه �سيلعب 
يف ظل تواجد جميع الالعبني على 

الالعب  عودة  وت�سجيل  ا�ستعداد 
ا�ستنفذ  الذي  بلخما�سة  حممد 
عقوبة االإق�ساء ثالث مباريات يف 

املناف�سة القارية.

التذاكر تنفذ من ملعب 
بولوغني و6000 للبيع 

اليوم يف �سطيف

نفذت تذاكر املقابلة التي جتمع 
بامل�رضي  اجلزائر  احتاد  فريق 
الببور�سعيدي من �سبابيك ملعب 
والتي  ببولوغني  حمادي  عمر 
اأم�ض،  بيعها  عملية  انطلقت 
اآالف   10 تخ�سي�ض  مت  حيث 

لفائدة  بالعا�سمة  للبيع  تذكرة 
اأم�ض  ا�ستنفذت  والتي  االأن�سار 
بعدما بيعت منها 6500 تذكرة يف 
العملية  تنهتي  اأن  قبل  ال�سبيحة 
التذاكر  من  املتبقي  العدد  ببيع 
مت  بينما  تذكرة،   3500 والبالغ 
من  تذكرة   600 جمموع  و�سع 
ملعب  �سبابيك  يف  بيعها  اأجل 
والذي  ب�سطيف  ماي  الثامن 
يحت�سن املواجهة، حيث �ستكون 
الذين  الوفاق  الأن�سار  خم�س�سة 
اأجل  من  بقوة  للتنقل  يح�رضون 
اإىل  التاأهل  ت�سجيع االحتاد على 
جانب االأن�سار الذين مل يحالفهم 
من  التذكرة  اقتناء  يف  احلظ 

بولوغني.

احتاد اجلزائر / امل�سري البور�سعيدي اليوم ابتداء من 20:00

اأبناء �شو�شطارة ي�شرون على املربع الذهبي لكاأ�س الكاف
ي�سرب فريق احتاد اجلزائر اليوم موعدا مع املناف�سة القارية جمددا من خالل ا�ستقبال النادي امل�سري البور�سعيدي �سمن اإياب 

الدور ربع النهائي ملناف�سة كاأ�س الكاف، حيث يدخل ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية ملعب الثامن ماي ب�سطيف الذي يحت�سن 
املواجهة ول خيار له �سوى حتقيق انت�سار بفارق هدفني على الأقل من اأجل �سمان التاأهل مبا�سرة اإىل ن�سف النهائي وموا�سلة 

احللم من اجل التتويج باللقب القاري الذي يغيب عن خزائن الفريق منذ تاريخ تاأ�سي�سه

الت�سكيلة ال�سطايفية خالفت التوقعات 
واأق�ست حامل اللقب

الن�شر االأ�شود يوا�شل احللم القاري 
ويرت�شد تكرار �شيناريو 2014

حقق فريق وفاق �سطيف تاأهال 
ن�سف  الدور  اإىل  م�ستحقا 
اأبطال  رابطة  ملناف�سة  النهائي 
بحامل  اأطاح  بعدما  اإفريقيا 
الوداد  الفارطة  الن�سخة  لقب 
واأق�ساه  املغربي  البي�ساوي 
بعدما  القارية  املناف�سة  من 
فر�ض عليه التعادل ال�سلبي على 
مبدينة  اخلام�ض  حممد  ملعبه 
اإياب  �سمن  البي�ساء  الدار 
الفوز  اإثر  النهائي  ربع  الدور 
دون  بهدف  الذهاب  يف  الثمني 
»الن�رض  لت�سكيلة  كافيا  كان  ردن 
مكانة  حجز  اأجل  من  االأ�سود« 
الذهبي  املربع  اأندية  �سمن 
اإحراز  ب�ساأن  احلظوظ  وارتفاع 
االأبطال  لرابطة  الثالث  اللقب 
الفريق،  تاريخ  يف  االإفريقية 
ي�سبح  اأن  من  احللم  يقرتب  اأين 
حقيقة الأبناء مدينة عني الفوارة، 
الذين قدموا مباراة بطولية اأمام 

العبي الوداد.
زغبة  م�سطفى  احلار�ض  وكان 
يف  منازع  ودون  االأول  النجم 
�ساهم  واأنه  خا�سة  املقابلة، 
الفريق  قيادة  يف  كبري  ب�سكل 
مناف�سة  اأبرز  نهائي  ن�سف  غلى 
ال�سمراء،  القارة  يف  لالأندية 
وذلك بف�سل التدخالت املوفقة 
لهجمات  الرائعة  والت�سديات 
�ساعدت  والتي  الوداد،  العبي 
الثقة  ك�سب  على  زمالئه 
اأر�سية  على  ال�سمود  وموا�سلة 
امليدان، �ساهم يف اإطالق العنان 
لالأفراح يف مدينة �سطيف ب�سفة 
عامة،  الوطني  والرتاب  خا�سة 
�سمنت  اجلزائر  واأن  خا�سة 
ارابطة  رباعي  �سمن  تواجدها 
يتوجه  والوفاق  اإفريقيا  اأبطال 
 ،2014 عام  �سيناريو  اإعادة  نحو 
يف  القاري  التاج  اأحرز  عندما 
تتويج مل يكن منتظرا قبل بداية 

املناف�سة القارية.
يكن  مل  ال�سطايفي  احللم 
رفقاء  واأن  خا�سة  م�ستحيال 
جابو  املوؤمن  عبد  الالعب 
دور  يف  �سيئة  بداية  �سجلوا 
املجموعات عندما تذوقوا طعم 
اأمام  مباراتني  اأول  يف  الهزمية 
بلومومبات�سي  مازميبي  بي  تي 
عرينه  على  اجلزائر  ومولودية 
املدرب  اأن  اإال  ماي،  الثامن 
ر�سيد الطاو�سي جنح يف مهمته 
لالعبني  الثقة  اإعادة  خالل  من 
واالإميان بحظوظهم يف الذهاب 

بعيد يف املناف�سة القارية.

الطاو�سي: تطبيق 
اخلطة �ساهم يف 
تاأهلنا واأعتذر 

للجمهور املغربي

عرّب مدرب وفاق �سطيف ر�سيد 
الكبرية  �سعادته  عن  الطاو�سي 
اإثر جناحه يف قيادة الفريق اإىل 

بتاأ�سرية  الوطن  الأر�ض  العودة 
بلوغ ن�سف النهائي من امل�سابقة 
عمل  انه  اأو�سح  حيث  القارية، 
تكتيكية  خطة  و�سع  على  جيدا 
املناف�ض  العبي  وقف  اأجل  من 
م�سيفا  ملعبهم،  على  وعرقلتهم 
على  خاللها  اعتمد  اخلطة  اأن 
االأطراف  يف  الثغرات  �سد 
ت�سكيل  من  الوداد  العبي  ملنع 
اليمنى  اجلهتني  على  اخلطورة 
على  مثنيا  لفريقه،  والي�رضى 
تطبيق  الذين جنحوا يف  اأ�سباله 
بحذافريها  وجت�سيدا  تعليماته 

ما مكنهم من حتقيق االأهم.
ال�سحايف  املدرب  وك�سف 
التي  ال�سحافية  الندوة  خالل 
اأنهم  اللقاء  نهاية  عقب  عقدها 
اللقاء  قبل  كبريا  �سغطا  عانوا 
الالعبني  بتهيئة  قام  اأنه  اإال 
وتفادي  ال�سغوطات  لتجاوز 
واأنهم  خا�سة  ال�سيناريوهات، 
القاري،  اللقب  حامل  واجهوا 
اإىل  اعتذاره  الطاو�سي  ووجه 
اأثنى  الذي  املغربي  اجلمهور 
التوافد  بعد  خا�سة  كثريا  عليه 
له على امللعب، مو�سحا  الكبري 
مهنته  احرتام  عليه  كان  اأنه 
الوفاق،  فريقه  مع  وم�سوؤولياته 
ن�سف  اإىل  تاأهله  ان  م�سيفا 
املدرب  مكانة  يوؤكد  النهائي 

املغربي.

اأن�سار الوفاق ق�سوا 
ليلة بي�ساء على وقع 

الأفراح

اإىل  �سطيف  وفاق  اأن�سار  خرج 
�سوارع املدينة �سهرة اأول اأم�ض 
عارمة  فرحة  اأجواء  �سنعوا  و 
اإىل  االأ�سود  الن�رض  تاأهل  عقب 
اأبطال  رابطة  نهائي  ن�سف 
اأعلن  اأن  بعد  مبا�رضة  اأفريقيا، 
كاميل  برنار  ال�سي�سيلي  احلكم 
عن نهاية املباراة دخلت عا�سمة 
اله�ساب العليا يف اأجواء احتفالية 
عرب  االأن�سار  مئات  �سنعها 
الفتات  حاملني  املدينة  �سوارع 
اخلري  �سيدي  لنادي  ممجدة 
الرق�سات  و  االأغاين  وقع  على 
زغبة  م�سطفى  ا�سم  يرددون  و 
الذي كان  الوفاق  حار�ض مرمى 
هذه  ولوحظت  املقابلة،  رجل 
اأحياء  االأجواء عرب كل �سوارع و 
مدينة �سطيف انطالقا من حي 
اآر  ببال  مرورا  ال�سعبي  »طنجة« 
�سارع  كذا  و  يحياوي  �سارع  و 
اإىل  مار�سي  بون  و  ق�سنطينة 
وكانت  الفوارة.  عني  معلم  غاية 
و  االأقدام  على  ت�سري  اجلماهري 
على منت ال�سيارات و ال�ساحنات 
النارية حيث جاب  الدراجات  و 
االأن�سار �سوارع املدينة على وقع 
اأطلقن  اللواتي  الن�سوة  زغاريد 
على  من  حلناجرهن  العنان 

�رضفات املباين و العمارات.
عي�سة ق.



مالكوم يتلقى �أول دعوة 
لالن�سمام �إىل �ل�سيلي�ساو

ال�سعودية  ملواجهة  الأول  الربازيل  ملنتخب  ا�ستدعاء  اأول  بر�سلونة  مهاجم  مالكوم  نال 
وجوه  ثالثة  من  واحد  عاما   21 العمر  من  البالغ  واملهاجم  اأكتوبر،  يف  وديا  والأرجنتني 
مرة  لأول  ان�سموا  عاما   19 غرمييو  حار�س  وفيليبي  بوردو  دفاع  قلب  بابلو  مع  جديدة 
ملنتخب الربازيل، وقال تيتي مدرب الربازيل »فاز بابلو مع كورنثيانز بالدوري قبل انتقاله 
اأي�سا �رضبات الراأ�س«.، وتابع: »انتقل مالكوم اإىل  اإىل بوردو وهو قلب دفاع قوي ويجيد 
بر�سلونة بعد عام رائع مع بوردو، هناك فر�سة دائما لالعبني املمتازين، املباريات التي 

خا�سها قبل انطالق املو�سم كانت جيدة وحفلت بالأهداف«.  
واملفاجاأة الوحيدة الأخرى كانت اإعادة ا�ستدعاء وال�س لعب و�سط هانوفر الذي خا�س 
جي�سو�س  غابرييل  وعاد   ،2017 جانفي  يف  منهما  الأخرية  كانت  دوليتني  مباراتني  فقط 
ومار�سيلو اللذان ح�سال على راحة يف �سبتمرب وغابا عن انت�سارين على الوليات املتحدة 
منتخب  الربازيل  �ستواجه  اأوغو�ستو.،   وريناتو  مرياندا  وكذلك  الت�سكيلة  اإىل  وال�سلفادور 

ال�سعودية يف الريا�س يف 12 اأكتوبر ثم الأرجنتني بعد اأربعة اأيام قرب جدة.

ليون يلجاأ �إىل حمكمة �لتحكيم �لريا�سي
اأعلن نادي ليون الفرن�سي اأنه �سريفع اإىل حمكمة التحكيم الريا�سي عقوبة خو�سه مباراة يف 
امل�سابقات الأوروبية على اأر�سه من دون جمهور، بعد رف�س جلنة ال�ستئناف يف الحتاد 
اأحداث �سغب  القاري ال�ستئناف الذي تقدم به، وفر�ست العقوبة بحق ليون على خلفية 
بني م�سجعيه وال�رضطة خارج ملعب مباراته �سد �سيفه �س�سكا مو�سكو يف ذهاب ثمن نهائي 
الدوري الأوروبي يف 15 مار�س املا�سي، وانتهت املباراة بخ�سارة الفريق الفرن�سي 3-2 
فاز ذهابا 1-�سفر وتاأهل �س�سكا لربع النهائي على قاعدة الأهداف امل�سجلة خارج اأر�سه، 
وعاقبت جلنة الن�سباط يف الحتاد الأوروبي ليون يف اأوت املا�سي، باإقامة مباراتني على 

اأر�سه خلف اأبواب مو�سدة اإحداهما مع وقف التنفيذ اإ�سافة اىل غرامة 100 األف يورو.
الأوروبية  مباراته  قبل  به  تقدم  الذي  ال�ستئناف  اجلمعة  الحتاد  جلنة  رف�ست  وبعدما 
املجموعة  مناف�سات  من  الثانية  اجلولة  يف  الأوكراين  دانيت�سك  �ساختار  �سد  املقبلة 
ال�ساد�سة لدوري اأبطال اأوروبا، واملقررة يف الثاين اأكتوبر املقبل، اأعلن ليون يف بيان اأنه 
اأخذ علما بهذا الرف�س، وقرر رفع املو�سوع اىل حمكمة التحكيم الريا�سي، واأبدى النادي 
الأحداث ح�سلت خارج  اأن  ياأخذ يف العتبار  القدم مل  لكرة  الأوروبي  اأ�سفه لأن الحتاد 
العامة  امل�ساحة  التدخل يف  لها  القدم ل يحق  كرة  اأندية  فرن�سا  واأن يف  املباراة،  ملعب 
املو�سوعة حتت م�سوؤولية ال�سلطات، وذكر النادي اأنه �ساهم بف�سل نظام املراقبة بالفيديو 
املتطور جدا مللعب غروباما باإدانة ت�سعة من املتورطني يف اأحداث ال�سغب بني م�سجعي 

النادي الفرن�سي واأفراد ال�رضطة خارج امللعب.

�ليويفا ي�سيد مبلفي تر�سيح تركيا 
و�أملانيا ليورو 2024

ن�رض الحتاد الأوروبي لكرة القدم تقريره التقييمي الذي اأ�ساد فيه مبلفي الرت�سيح اللذين 
تقدمت بهما كل من اأملانيا وتركيا ل�ست�سافة كاأ�س اأوروبا 2024، وذلك قبل نحو اأ�سبوع من 
اختيار امل�سيف، ويف تقرير من 42 �سفحة يقّيم كل ملف تر�سيح على اأ�سا�س الروؤية والأمن 
والنقل والتمويل واملالعب اإ�سافة للجوانب ال�سيا�سية، الجتماعية والبيئية، اعترب الحتاد 
اأن امللف الأملاين ذات جودة ف�سلى، يف حني اأن امللف الرتكي يتنا�سق مع الأهداف البعيدة 
املدى لليويفا، ومن املقرر اأن ت�سوت اللجنة التنفيذية لالحتاد يف اجتماع اخلمي�س املقبل 
يف مقره مبدينة نيون ال�سوي�رضية، على البلد امل�سيف للبطولة التي تقام يف �سيف العام 
2024 مب�ساركة 24 منتخبا، وتتمتع اأملانيا بخربة وا�سعة يف ا�ست�سافة البطولت الكربى، اإذ 
ا�ست�سافت اأملانيا الغربية كاأ�س اأوروبا 1988 وكاأ�س العامل 1974. وبعد �سقوط جدار برلني، 

ا�ست�سافت اأملانيا نهائيات كاأ�س العامل 2006.
اأما تركيا التي تتقدم برت�سيح ل�ست�سافة البطولة القارية للمرة الرابعة، فخ�رضت ال�سباق 
الروؤية  اأن  الأوروبي  الحتاد  تقرير  واعترب   ،2016 عام  فرن�سا  ل�سالح  الأخرية  للمرة  يف 
الأملانية متجذرة يف الإميان باأن كرة القدم قادرة على توحيد املجتمع، واأن هذه البطولة 
قادرة على توفري اإرث ثابت لكرة القدم الأوروبية، و�سهدت اأملانيا جدل وا�سعا يف الأ�سهر 
املا�سية على خلفية �سورة جمعت لعبني من اأ�سول تركية يف املنتخب الوطني الأملاين، 
ودفعت  اأردوغان،  رجب طيب  الرتكي  الرئي�س  مع  غوندوغان  واإلكاي  اأوزيل  م�سعود  هما 
هذه الق�سية اأوزيل اىل اعتزال اللعب دوليا متحدثا عن وجود عن�رضية يف املنتخب وقلة 
احرتام حياله، واأ�سار التقرير الأوروبي اىل اأن امللف الأملاين يت�سمن ع�رضة مالعب قائمة 

وعاملة، مو�سحا اأن كلها �ستخ�سع لعمليات تطوير وحتديث.

موناكو ي�سجل ثالث تعادل هذ� �ملو�سم

وا�سل موناكو و�سيف بطل الدوري الفرن�سي يف املو�سم املا�سي البحث عن فوزه الثاين هذا املو�سم، بتعادله 1-1 مع �سيفه 
نيم اأول اأم�س يف افتتاح املرحلة ال�ساد�سة من البطولة املحلية، وهي املباراة املحلية الثالثة التي يف�سل فيها موناكو بتحقيق 
النقاط الثالث، اإذ تعادل يف املرحلة الثانية مع ليل �سلباً، وخ�رض يف الرابعة اأمام مر�سيليا 2-3، كما ف�سل الفريق اجلنوبي يف 
حتقيق الفوز على ملعبه اأي�سا على امل�ستوى القاري، اإذ خ�رض يف اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة الأوىل لدوري اأبطال 
اأوروبا، اأمام اأتلتيكو مدريد الإ�سباين 1-2 الثالثاء املن�رضم، واأتى التعادل بعد تقدم ال�سيف نيم العائد هذا املو�سم اإىل دوري 
الدرجة الأوىل، بهدف يف الدقيقة 19 من كرة راأ�سية لقائده اأنطوين بريانكون الذي حول ركلة حرة نفذها اأنطونني بوبي�سون 
م�سجاًل بذلك هدفه الأول يف »الليغ 1«، ومنح القائد الكولومبي راداميل فالكاو موناكو التعادل بعد ثماين دقائق بت�سديدة قوية 

ا�سطدمت بالدفاع ووا�سلت طريقها اإىل املرمى.
وف�سل موناكو يف ا�ستغالل العديد من الفر�س اخلطرة التي اأتيحت له، ان كان عرب �سوء احلظ كارتداد ت�سديدة لفالكاو من 
اإذ ارتدت حماولة  ال�سائع،  الوقت بدل  الفوز يف  اأن يخطف  نيم  نيم بول برنادوين، وكاد  الأداء الالفت حلار�س  اأو  العار�سة، 
لرباينكون من العار�سة اأي�ساً، و�سهدت املباراة م�ساركة اأوىل للرو�سي األك�سندر غولوفني الذي ان�سم مطلع املو�سم اإىل موناكو 
قادماً من نادي �س�سكا مو�سكو، بعد بروزه مع منتخب بالده يف كاأ�س العامل 2018 على اأر�سه، ودخل غولوفني يف الدقيقة 72 
بدلً من �سفيان ديوب، وبات نيم الذي حقق مفاجاأة يف املرحلة الثانية بفوزه على مر�سيليا 3-1، �سابعاً يف ترتيب الدوري 

بر�سيد ثماين نقاط، بينما يجد موناكو نف�سه يف املركز 12 مع �ست نقاط فقط من �ست مراحل.

الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  اأن  �سحفية  تقارير  ذكرت 
�سهر  خالل  الإ�سباين  بر�سلونة  اإىل  �رضبة  لتوجيه  ي�ستعد 
اأكتوبر املقبل، ويتاأهب النادي الفرن�سي لتقدمي عر�س مغر 
لتجديد عقد لعبه اأدريان رابيو يف اأكتوبر القادم، ملواجهة 
�سحيفة  وذكرت  الو�سط،  لعب  ل�سم  بر�سلونة  حماولت 
 23 �ساحب  الالعب  يتابع  البار�سا  اأن  ديبورتيفو«  »موندو 
اأعماله،  ووكيل  والدته  مع  دائم  توا�سل  ويف  قرب  عن  عاما 
حيث يعتقدان اأن رئي�س بي اإ�س جي نا�رض اخلليفي، ي�ستعد 
الذي ينتهي يف 30  لرابيو لتجديد عقده  لتقدمي عر�س مغر 
نادي  مدرب  اأن  الكتالونية  ال�سحيفة  واأ�سافت   .2019 جوان 

العا�سمة الفرن�سية الأملاين توما�س توخيل دفع به اأ�سا�سيا يف 
كل مباريات الفريق حتى الآن، حتى اأنه منحه �سارة القيادة يف 
بع�س الأحيان، واأبرزت اأن عر�س بر�سلونة لالعب الفرن�سي 
قد ي�سل 10 ماليني يورو �سنويا بالإ�سافة اإىل مكافاأة تعاقد 
قدرها 15 مليون يورو، اإل اأن اخلطر يكمن يف اأن يجن جنون 
بح�سب  �سنويا  يورو  مليون   20 لالعب  ويقدم  جي  اإ�س  بي 
ال�سحيفة، وعلى الرغم من ذلك، ختمت ال�سحيفة باأن هناك 
اتفاقا ب�ساأن اخلطوط العري�سة لل�سفقة بني بر�سلونة ورابيو 
و�سيمكنه  القادم  اأول جويلية  اعتبارا من  �سي�سبح حرا  الذي 

النتقال دون مقابل لناديه احلايل.

الفرن�سي �رضاعا  �سان جريمان  باري�س  نادي  اأروقة  ت�سهد 
واأنتريو  للفريق،  الفني  املدير  توخيل  توما�س  بني  خفيا 
باريزيان«  »لو  �سحيفة  .وذكرت  الريا�س،  املدير  هرنيكي 
اأن العالقة بني توخيل وهرنيكي و�سلت اإىل طريق م�سدود، 
ظل  يف  انقطعت،  الثنائي  بني  املناق�سات  اأن  واأو�سحت 
يف  احتياجاته  تلبية  عدم  من  الأملاين  املدرب  غ�سب 
التعاقد  مرارا،  الأملاين  وطلب  املا�سية،  النتقالت  �سوق 
بنهاية  اعتزل  الذي  موتا  تياغو  لتعوي�س  و�سط،  لعب  مع 
املو�سم املا�سي، واأ�سارت ال�سحيفة اأن هذه الأزمة �ستجعل 
جريمان،  �سان  باري�س  جماهري  نفو�س  اإىل  يت�رضب  القلق 

اأن توخيل رحل عن بورو�سيا دورمتوند خلالفه مع  ل�سيما 
املدير الريا�سي للنادي.

وقالت ال�سحيفة اإن الفراغ يف خط و�سط بي اإ�س جي ل ميثل 
اأي عقبة للفريق الذي فاز يف اأول 5 جولت بالدوري، اأمام 
موا�سلة الهيمنة املحلية، اإل اأن الثغرة وبح�سب ال�سحيفة، 
العمالق  افتتحه  والذي  اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  ظهرت 
 ،3-2 بنتيجة  الإجنليزي  ليفربول  اأمام  باخل�سارة  الباري�سي 
ولفتت اإىل اأن نا�رض اخلليفي رئي�س النادي الباري�سي، يلتزم 
ال�سمت التام يف ظل توتر العالقة بني مدرب الفريق واملدير 

الريا�سي يف انتظار ما �سيحدث بنهاية املو�سم اجلاري. 

�لبي �أ�س جي ي�ستعد لتوجيه �سربة �إىل بر�سلونة

�سبح �لرحيل يالحق توخيل 
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راغب  اللبناين  املطرب  طرح 
»اإللي  كليباته  اأحدث  عالمة 
الر�سمية  قناته  عرب  باعنا«، 
باعنا«  »اإللي  يوتيوب  مبوقع 
البوغة،  حممد  كلمات  من 
خيامي،  حممود  واأحلان 

وتوزيع مدحت خمي�س، واإخراج 
زياد خوري وتخطى كليب »اإللي 
باعنا« 130 األف م�ساهدة خالل 
�ساعات من طرحه، عرب القناة 
لراغب عالمة مبوقع  الر�سمية 

يوتيوب.

نان�سي عجرم  تتغنى بجمال 
�إ�سطنبول و�سلفي مع �أوزريل 

يثري �سجة
 قالت املغنية اللبنانية نان�سي عجرم، اإنها معجبة بجمال مدينة 

اإ�سطنبول وحتب اأن تغني فيها وتزورها دوما بغر�س ال�سياحة 
اأي�سا واأ�سافت عجرم، التي تق�سي اإجازة عيد الفطر يف تركيا 

على هام�س حفلها الفني: »اأنا �سعيدة لكوين يف اإ�سطنبول، وهي 
لي�ست املرة الأوىل التي اأكون فيها، واإن مل تكن يل حفلة فيها، 

اأحب اأن اآتي اإليها«وتابعت: »اأحب اأن اأغني يف اإ�سطنبول، اأحب اأن 
اآتي �سياحة اإليها، واإ�سطنبول جميلة كما العادة.. عندما تكون يل 

حفلة غنائية يف بلد اأحبه اأوافق فورا، وت�سادف اأن احلفلة هذه 
تزامنت مع عيد الفطر وكنت �سعيدة جدا«.

وقالت الفنانة اللبنانية: »و�سلت  لإ�سطنبول وجتولت يف ال�سوارع 
التي جتاور الفندق الذي اأقيم فيه، وهذه لي�ست املرة الأوىل التي 
اأزور فيها هذه املناطق، واإن كانت هناك مناطق كثرية ل اأعرف 
اأ�سماءها«ويف وقت �سابق  فلقد اأحيت نان�سي عجرم، اأول  اأم�س 
حفال فنيا التقت فيه مع ع�ساقها يف مدينة اإ�سطنبول، بثاين اأيام 

عيد الفطر ال�سعيد، بعد غياب 6 �سنوات عن تركيا.
اإىل ذلك، ن�رشت املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل املعروفة با�سم 

»ال�سلطانة هيام« �سيلفي مع نان�سي التي ن�رشت بدورها �سورة 
لها مع النجمة التي ع�سقها متابعو امل�سل�سالت الرتكية يف العامل 
العربي بعد اأدائها دور زوجة ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين 

واأثارت ال�سور هذه �سجة على مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث 
اأ�ساد العديد بب�ساطة اأوزريل وتلقائيتها وجمال نان�سي.

 مونيه وبيكا�سو ي�سنعان
 �حلدث مبز�د يف لندن

 تعر�س دار كري�ستيز للمزادات لوحة لبابلو بيكا�سو واأخرى لكلود 
مونيه للبيع يف مزاد بالعا�سمة الربيطانية لندن هذا الأ�سبوع 
يف ليلة لعر�س الأعمال الفنية النطباعية واحلديثة واللوحة 

املعرو�سة ملونيه هي �سمن �سل�سلة من 12 لوحة ر�سمها الفنان 
عام 1877 ت�سور حمطة للقطارات يف باري�س، وتقدر قيمتها مبا 

يرتاوح بني 22 و28 مليون جنيه اإ�سرتليني )29.19 و37.15 مليون 
دولر( وفقا لدار املزادات وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات 

الفن النطباعي واحلديث يف كري�ستيز التي تقام يوم 20  جوان 
اجلاري »اإنها لوحة نادرة جدا وواحدة من �سل�سلة موؤلفة من 12 
لوحة فقط، وهو ما يجعلها هدفا ملحبي الأعمال الفنية، على 

الأرجح هي اأف�سل لوحة ملونيه تعر�س يف لندن منذ اأكرث من 
ع�رشين عاما«.

كما تعر�س الدار للبيع لوحة لمراأة جال�سة على كر�سي ر�سمها 
الفنان الإ�سباين بيكا�سو عام 1942، وت�سور ملهمته امل�سورة دورا 

مار. ومن املتوقع اأن تباع اللوحة مقابل ما يرتاوح بني 18 و25 
مليون جنيه اإ�سرتليني )24 و33 مليون دولر.(

وقال جيل »بيكا�سو هو الفنان الذي يبحث الكثري من كبار 
عمالئنا حاليا عن اأعماله«.

ماجدة �لرومي تغني يف مهرجانات �لأرز بلبنان

ر�غب عالمة يطرح �أحدث كليباته »�إللي باعنا«

تامر ح�سني يطرح �ألبومه �جلديد بطريقة "غري م�سبوقة" 

الدولية  الأرز  احتفت مهرجانات 
ال�ساهقة  لبنان  جبال  اأعايل  يف 
مواقع  بخم�سة  ال�سبت  ليل 
قائمة  على  مدرجة  لبنانية 
الأمم  ملنظمة  العاملي  الرتاث 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
حفل  خالل  وذلك  )اليون�سكو(، 
ماجدة  اللبنانية  املطربة  اأحيته 

الرومي.
ال�ساعر  كلمات  من  اأوبريت  ويف 
جوزيف  واأحلان  فرن�سي�س  نزار 
كفر�سيما  ابنة  تغنت  خليفة، 
باملواقع الرتاثية اخلم�سة، وهي: 
الرب  اأرز  وغابة  قادي�سا  وادي 
وبعلبك،  وعنجر  وجبيل  و�سور 
فرقة  احلفل  يف  ورافقتها 
مو�سيقية كبرية بقيادة املاي�سرتو 

ال�ساب لبنان بعلبكي.

ثالثي  عر�س  خلفية  وعلى 
الأبعاد على �سا�سة عمالقة خلف 
الأوبريت  ا�ستح�رش  امل�رشح، 
بعر�س  املواقع  هذه  تاريخ 
اجلمهور  اأعني  جذب  ب�رشي 
الأوبريت  جانب  واإىل  ووجدانهم 
الرومي  ماجدة  تغنت  احلامل، 
باأغنية "وطني احلب" التي جاءت 
والفرن�سية،  العربية  باللغتني 
عليك  ي�ساألوين  "عم  اإىل:  اإ�سافة 
و"ا�سمع  للحب"  و"غني  النا�س" 

قلبي".
حليم  الراحل  الفنان  ولوالدها 
كما  تغ�سبي"،  "ل  غنت  الرومي 
باأغنيات  جمهورها  �ساركت 
حبيبي"  "خدين  بينها  من  قدمية 
و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي" 
نطري"  فينا  ريت  يا  واأنا  و"اأنت 

و"كلمات".
"يا بريوت"  اأغنية  بداأت  وعندما 
لل�ساعر ال�سوري نزار قباين، تعاىل 
احل�سور  بني  وقوفا  الت�سفيق 
باحلرب  اللبنانيني  تذكر  لأغنية 
عامي  بني  دارت  التي  الأهلية 
احلفل،  ختام  ويف  و1990   1975
اأغنية  الرومي  ماجدة  قدمت 
حلوة"،  يا  "ميلي  بعنوان  جديدة 
جرمانو�س  ال�ساعر  كلمات  من 
جرمانو�س واأحلان �رشبل روحانا 
افتتحت  �ساكريا  املغنية  وكانت 
مهرجانات الأرز يف لبنان موطن 
وكما  جوان.   13 يف  اأجدادها 
ماجدة  زرعت  �ساكريا،  فعلت 
حممية  يف  اأرز  �سجرة  الرومي 
فعاليات  اإطار  يف  قريبة  طبيعية 

املهرجان.

زوجة �ساركوزي تغني يف بيت �لدين �للبناية

ابتكر املطرب امل�رشي، تامر 
ح�سني، طريقة "غري م�سبوقة" يف 
عامل الغناء، لطرح األبومه الغنائي 

اجلديد "عي�س ب�سوقك"و�سيتم 
طرح الألبوم يف الأ�سواق، على 

"ذاكرة متنقلة" )فال�س ميموري(، 
اأو عن طريق ال�سطوانات 

املدجمة، بح�سب ح�سابه على 
"اإن�ستغرام"و�سيتم طرح األبوم 

"عي�س ب�سوقك" لتامر ح�سني، 
يف مطلع �سهر اأوت املقبل، 

و�سيكون متاحا للجمهور يف جميع 
مراكز البيع املعتمدة، و�سيتوفر 

يف جميع الأ�سكال وكان تامر 
ح�سني طرح يف قبل اأ�سبوعني، 

الأغنية الرئي�سية لالألبوم "عي�س 
ب�سوقك"، وذلك للتنويه عن قرب 
موعد طرحه، وتخطت 12 مليون 

م�ساهدة عرب "يوتيوب".
واأغنية "عي�س ب�سوقك" كلمات 

م�سطفى ح�سن واأحلان بالل 
�رشور وتوزيع مو�سيقي هاين 

حمرو�س وبالل �رشور، وتوىل 
اإخراج الكليب هادي الباجوري.

ل اإىل بريوت م�ساء الأحد، رئي�س فرن�سا الأ�سبق  و�سَ
نيكول �ساركوزي برفقة زوجته الفّنانة كارل بروين، 
من فعاليات  اأحيت م�ساء الثنني حفال فّنيا �سِ التي 

مهرجانات بيت الدين الدولية.
اأحيت بروين حفلتها الوحيدة يف باحة ق�رش بيت  و 
جنبالط  نورا  املهرجانات  رئي�سة  وكانت  الدين 
�سالون  يف  ا�ستقبالهما  يف  الفرن�سي  وال�سفري 

ال�رشف.
النائب  ال�سرتاكي،  التقدمي  احلزب  رئي�س  وعلق 
له مع �ساركوزي  ال�سابق وليد جنبالط، على �سورة 
احلريري،  �سعد  اللبنانية  احلكومة  ورئي�س  وزوجته 
نيكول  ال�سابق  فرن�سا  رئي�س  مع  "ع�ساء  قائاًل: 
�سعد  ال�سيخ  .اإن  بروين  كارل  وزوجته  �ساركوزي 
زوجتي  برفقة  وكنت  الدعوة  كان �ساحب  احلريري 

نورا .الأحد يف 29 متوز 2018".
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الكاتب يا�سني بكار جلريدة »الو�سط«

»الفل�سفة �ساعدتني يف 
تدوين اأفكاري بالكتابة« 

يا�سني بكار  من مواليد 1988 خريج جامعة احلاج خل�سر باتنة تخ�س�ص فل�سفة دفعة2012  اأ�سيل ولية 
تب�سة بلدية بئر العاتر مهتم جدا بالأدب العاملي و بالأخ�ص الروايات الق�س�سية و الروايات ال�ساخرة 

متاأثر باأ�سلوب �سارتر يف الكتابة تفا�سيل حياته عادية جدا حتاكي حياة اأي �ساب جزائري يعني اأنا 
ن�سخة من كل فرد جزائري يحب كرة القدم و تهمه الق�سايا الجتماعية وبالن�سبة للتح�سيل للعلمي 

لديه عدة ديبلومات منها دبلوم تقنيات الفندقة و دبلوم يف العالم الآيل و دبلوم يف اللغة الجنليزية 
دبلوم يف تنمية املوارد الب�سرية مهتم باملجال الريا�سي رئي�ص جمعية الوثبة الريا�سية للفنون القتالية 

و متح�سل على احلزام البني يف ريا�سة الكاراتيه.

حاوره / اأ . خل�سر. بن يو�سف 

هل بالإمكان اأن تطلع 
القراء وجمهور متابعي 

جريدة »الو�سط« عن 
بداياتك مع الكتابة؟

�صن �صغري  �أنا يف  و  �لكتابة  بد�أت 
غري  باأعمال  لكن  و  ما  نوعا 
�صبابية  بد�تها مبذكر�ت  مطبوعة 
�أن  قدرت  خلو�طر  طورت  و 
هذ�  متناثرة   �أعمال  يف  �أجمعها 
�ل�صغف جعلني يف مرحلة �جلامعة 
 ، منتظمة  بطريقة  �لكتابة  �أقرر 
ج�صدت عملي �أول مرة ككاتب يف 
مني  تطلب  ،عمل  �لتخرج  مذكرة 
جهد� كبري� 360 ورقة كلها حتاكي 
بالأخ�ص  و  �لفل�صفة  تخ�ص�ص 
و�أن  �لتخرج  بعد  �لأملاين  �جلانب 
ثانوي عملت  �أ�صتاذ  وظيفة  �أ�صغل 
من  هي  و  �أ�صتاذ  مذكر�ت  على 
لقت  �لتي  و  �لنادرة  �لأعمال 
�لرتبوي  �لو�صط  من  كبري�  قبول 
هذي  خالل  تن�رش  مل  �أي�صا  لكن 
�لكتابة  �أمار�ص هو�ية  �لفرتة كنت 
عمل  عن  عبارة  كانت  و  �لرو�ئية 
كبري �صل�صلة رو�ئية بعنو�ن مرحلة 
�لرو�ية  هي  �أجز�ئها  �أول  �لهذيان 
�ملطبوعة عن د�ر  �ملثقف رو�ية 

جدي.

يف بدايات طريقك 
البداعي ولأول مرة 
هل واجهتك �سعوبات 

ما �سواء من الأ�سرة 
اأو املجتمع اأو ماديا او 

معنويا؟

كل �ل�صعوبات �لتي و�جهتها كانت 
معنوية �أكرث �أما �لأ�رشة و�ملجتمع 
فتقبلو� �لو�صع جد� مل �ألق م�صاكل 
تربوية  �أ�رشة  من  �أنا  �أ�صا�ص  على 
�أخرج  مل  يعني  �لتعليم  جمال  يف 

على �ملاألوف.
 

الأن مبا اأنك اأ�ستاذ 
تعليم ثانوي،كيف 

توفق بني التدري�ص مع 
التاأليف علما اأن برنامج 

التدري�ص يف الثانوي 
مكثف ؟

�لعمل  م�صتخلف  �أ�صتاذ  �أين  بحكم 
لي�ص عائقا لأنه غري منتظم يعني 
طول  على  �لتعليم  يف  �أعمل  ل 

�لعام.

كيف خطرت لِك فكرة 
الكتابة اأو ما الذي دفعِك 

اإليها؟

عاملي  من  جزء  �لكتابة  فكرة 
لي�ص  �لفل�صفة  فمجال  �لتطبيقي 
هذ�  غري  تطبيقي  و�قع  �أي  له 
�لكبري  �صغفي  �إىل  بالإ�صافة 
بتدوين �أفكاري وهنا كان �لطريق 

نحو عامل �لكتابة.

حدثنا قلياًل عن اإنتاجك 
واإبداعاتك الأدبية، وما 

هي املو�سوعات التي 
تطرقت اإليها يف روايتك 

جدي واك�سف لنا عن 
بع�ص الأفكار الرئي�سية 
عن حمتويات الرواية؟

تكرميي  عمل  هي  �لرو�ية 
م�صريتي  �أبد�  �أن  �أردت  بالأ�صا�ص 
بتكرمي جدي �لذي هو يف �حلقيقة 
بطل �لق�صة و �لذي عاي�ص �لكثري 
من �حد�ثها فعال فرغم كرب �صنه 
117 �إل �أن ق�ص�صه �لتي يرويها يل 
فتكلمت  �لكتابة  د�فع  يف  حركت 
و  �آلمه  و  �أفكاره  و  زمانه  عن 
كل  مازجا  باأ�صلوبي  مغامر�ته 
فبذ�ت  �لفل�صفة  هذيان  مع  ذلك 
تطرقت  ثم  حياته  و  مبجتمعه 
لفكرة �مل�صتعمر و �أ�صاليبه و�صول 
ثم  دوره  و  �لثورة  �أثناء  كفاحه  �إىل 

خ�صم  يف  و  عاي�صه  �لذي  بالن�رش 
�صاعرية  عن  تكلمت  هذ�  كل 
لتنتهي  �لرو�ية  يف  �ل�صخا�ص 
�أعتربها  جديدة  ببد�ية  �لق�صة 
و  �لأول  �لعمل  بني  �لو�صل  حلقة 
�لثاين و �لذي �صيكون م�صرتكا بيني 
حتت  و�أني�ص  مروة  �لكاتبة  بني  و 

عنو�ن معاناة �بلي�ص.

وقوفُا عند العتبات 
الأولية، ي�ستوقفنا 

العنوان ذو المتالء 
الدليل فنت�ساءل: ملاذا 

اجلد دون �سواه ملاذا 
لي�ص العم اأو اخلال 

اأو غريها اأم اأن هناك 
�سيئا يربط بني تفا�سيل 
الرواية وميزات يت�سم 

بها اجلد دون �سواه؟ 

�جلد هو دللة رمزية عن �حلماية 
فكل �لأقارب بالن�صبة له هم �أولد 
�أن  بالإ�صافة  �لأوىل  بالدرجة 
رغم  جد�  عاطفي  رجل  جدي 
ما يظهر عليه من قوة وهيبة �أما 
ميكن  ل  فو�قعتها  �لرو�ية  عن 
مل  �لرو�ية  يف  به  �إل  ترتبط  �أن 
بل  له  �حلقيقي  �ل�صم  ��صتعمل 

عن  كناية  وهو  نبي  ��صم  �خرتت 
للتعبري عن  نبي  �ملفكر مالك بن 

�أ�صل �ملنطقة.

ولوجك لعامل التاأليف 
كان بالرواية اأمل تفكر 
يف كتابة ال�سعر مثال اأو 

الق�سة؟   

وما  �أحا�صي�ص  �لتاأليف  �أنو�ع  كل 
ظهر يف �صاحة �صعوري هو �لرو�ية 
نوع  يف  �لتخ�ص�ص  �أردت  ولهذ� 
�لرو�ية  ولنقل  �لرو�ية  من  حمدد 
�أما  �ل�صاخرة  و�لرو�ية  �لق�ص�صية 

�ل�صعر فهو حكاية �أخرى .

ماهي طموحاتك 
وم�ساريعك �سواء على 
م�ستوى الكتابة اأو على 

ال�سعيد ال�سخ�سي؟

جمال  يف  �مل�صتقبلية  �لأماين 
�صقف  ل  و  لها  حدود  ل  �لكتابة 
�أكون يف يوم  �أن  �أرجو  يعلوها لذ� 
كاتبا  و  رو�ئيا  ناقد�  �لأيام  من 
تتحول �أعماله �إىل وقائع تلفزية و 
م�رشحية �أما عن جمال �ل�صخ�صي 
�أنعم  �أن  هي  و  ب�صيطة  فغاياتي 
��صتقر�ر  و  �صكينة  و  بال  بر�حة 

�أي�رش  حياتي  من  يجعل  د�خلي 
�لجناز�ت  و  �لكتابة  ملو��صلة 
�لأدبية و �ل�صخ�صية �لتي �صطرتها 

�صابقا.

ما راأيك يف احلراك 
النقدي يف �سماء الأدب 

اجلزائري؟

لالنتاجات  �لهائل  �لكم  رغم 
�لذي  هو  �لنقد  �أن  �إل  �لأدبية 
�لكم  لهذ�  مو�زيا  يكون  �أن  وجب 
من  �لت�صنيف  مل�صاف  يرتقي  ل 
وجهة نظري وجب �لعتناء بهذ� 
حتتاج  فالإبد�عية  �أكرث  �ملجال 

�إىل �لهتمام.

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة؟

�أ�صكر د�ر �ملثقف و�جلريدة على 
دفعني  �لذي  �ل�صيق  �حلو�ر  هذ� 
�إىل �لتعرف على نف�صي من خالل 
�لتي  �لر�قية  �لأ�صئلة  جمموعة 
�ملوؤلف  بهذ�  �لتعريف  �أوجدت 
ينال  �أن  �أرجو  �لذي  �جلديد 
فاحتة  يكون  و�أن  �لقر�ء  �عجاب 
خري على عامل �لقر�ءة يف �لولية 

و�جلز�ئر وملا ل �لعامل �لعربي.

تاأليف الكاتبة العراقية، �سهد الرواي

»�ساعة بغداد«.. حني تكتب طفلة عراقية الوقائع واخليال
�لعر�قية،  �لكاتبة  ��صتطاعت 
رو�يتها  يف  �لرو�ي،  �صهد 
»�صاعة بغد�د«، ��صتح�صار روح 
طفلة حتكي �صجاًل من وقائع 
وخيال، بعذوبة وب�صاطة، بعيد�ً 
و�لتفا�صيل  �لتعقيد�ت  عن 
�ملريعة و�ملت�صابكة ملا حدث 
يف عر�قها، �إمنا جعلت �صورة 
ووطاأة  و�لذكريات  �حلزن 
نف�ص  تلوك  و�حلرب،  �لزمن 

�لقارئ ببطء.
ينتقل  بغد�د«،  »�صاعة  يف 
لطفلة  حمطات  بني  �لقارئ 
�ل�صغرية،  مدينتها  و�أهل 
وبد�يات  �جلري�ن،  وحكايا 
�حل�صار و�حلرب وما بينهما من 
حتولت، وتغو�ص به �لكاتبة يف 
تفا�صيل من فانتازيا وغر�ئبية 
يليق  ب�صكل  �لن�ص  بها  طعمت 
بذهن طفلة تر�قب �لعامل من 
وو�قع  متقدة  مب�صاعر  حولها 

من منظور خمتلف.
ورمبا �أبرز ما طبع �لرو�ية هو 
نف�ص كتابة مميز يبدو �صاذجاً 
�عتمد  �إذ  �لأوىل،  للوهلة 
وجتاوز  �لبالغة  �لب�صاطة 
وخطايا  �ملريرة  �لأحد�ث 
�لب�رش، على �أن �ملوؤلفة �رتاأت 
لكون �لر�وية طفلة  ذلك طبقاً 
لز�لت  �صابة  ثم  مر�هقة  ثم 
وحا�رشها  ذكرياتها  يف  تتعرث 
وحتى »م�صتقبلها«، ومن حولها، 
�أفردت �ملوؤلفة قرب نهاية  �إذ 
�لرو�ية نحو ف�صلني يدخل فيها 
كر�وي  �لأحد�ث  »�مل�صتقبل« 
يخاطب �لطفلة �لعر�قية �لتي 

ل تريد �أن تكرب ب�صكل ما.
»�صاعة  �صفحات  ومتتلئ 
تر�ث  من  بق�ص�ص  بغد�د« 
�حلياة  ومفا�صل  و�أ�صاطري 
�لعذب  و�حلب  �ليومية 
�لقا�صية  و�ملفاجاآت  و�ملتقد 

و�خليال،  �ل�صحر  وحتى 
باللم�صة  يتعلق  �لقارئ  جاعلة 
كل  ور�ء  �خلال�صة  �لإن�صانية 
هذه  على  يوؤخذ  �أنه  �إل  ذلك، 
وو�جهت  �لكثري،  �لرو�ية 

�ملوؤلفة نقد�ً لذعاً لذلك.
�لن�ص  يحمله  ما  �أبرز  ومن 
�للغة  �أخطاء  هو  وهن،  من 
منطقية،  غري  و�صياغات 
ناهيك عن ثغر�ت يف �لأحد�ث 
�إل  بع�صها،  يلتب�ص  وغمو�ص 
رو�ية  حتتاج  لالإن�صاف  �أنه 
تُقر�أ  لأن  بغد�د«،  »�صاعة 
وجمازية،  وتب�صط  بتحرر 
جناة  مر�صاة  حتمل  كونها 
�إن�صانية  وحكايات  لأحد�ث 
ليطويها  كان  �لعر�ق،  لأهل 

�لن�صيان.
�أحمد،  عدنان  �لناقد  ويرى 
هي  بغد�د«،  »�صاعة  �أن 
ومبنى،  معنى  حد�ثية  رو�ية 

مدرو�صة،  و�صخ�صياتها 
�صل�صلة  �صمن  تتحرك  وهي 
�لأحد�ث �ملفجعة يف غالبيتها 
لكن ب�صي�ص �لأمل كان موجود�ً 
�ل�رشدي  �لن�ص  طّيات  بني 
�جلمعية  �لذ�كرة  �أنقذ  �لذي 
بالكتابة.  و�لن�صيان  �لغرق  من 
�لن�ص  �صخ�صيات  وتتوزع 
�لرو�ئي مثل �لر�وية �لتي حتمل 
�ملوؤلفة،  من مو��صفات  بع�صاً 
نادرة،  وباجي  وبيد�ء،  ونادية، 
و«�مل�صتقبل«  ذ،  و�مل�صعوِّ
و�صو�هم من �ل�صخ�صيات �لتي 
�مُلتعاَرف  �ل�رشد  �آلية  ه�ّصمت 
�صوت  �إن  بل  �صلفاً،  عليها 
من  تدّرج  قد  نف�صها  �لر�وية 
حتى  �ملر�هقة  �إىل  �لطفولة 
ولهذ�  �لن�صج،  �صّن  �إىل  و�صل 
�لرو�ية  بقر�ءة  ع  ي�رشرْ من  فاإّن 
يعتقد �أنها خم�ص�صة لالأطفال 
�أو �لفتيان يف �أف�صل �لأحو�ل، 

�لثيمة  من  �ملوؤلفة  وحتررت 
و�عتمدت  �لو�حدة  �لرئي�صية 
على ثيمات مت�صاوية من حيث 
و�أهمية  و�ل�صمولية،  �لعمق، 
عليها  تنطوي  �لتي  �لأفكار 
كاحُلب،  �نفر�د  على  ثيمة  كل 
و�حلرب، و�لهجرة، و�لإرهاب، 
و�لنتحار، و�ل�صعوذة، و�لنبوءة 
وكاأنها تريد �أن توحي للمتلقني 
باأنها تكتب عن ثيماٍت يعرفها 
ويقول  جميعاً.  �لعر�قيون 
قد  �لكاتبة  �أّن  »يبدو  �أحمد: 
�أ�صلوبها  �جرت�ح  يف  �عتمدت 
بعد  ي�صل  مل  �لذي  �ملتدفق 
�خلا�صة  �لب�صمة  حد  �إىل 
و�أجنبية،  عربية  قر�ء�ت  على 
�لكاتب  باأ�صلوب  معجبة  فهي 
ثابت  نوري  �ل�صاخر  �لعر�قي 
م�صتوى  �إىل  ينزل  كان  �لذي 
�لقارئ �لعادي ول يجد حرجاً 
يف ��صتعمال كثري من �ملفرد�ت 

�ل�صحايف،  عموده  يف  �لعامية 
�إىل  مرة  غري  �أ�صارت  وقد 
�لأوىل  باملوجة  متاأثرة  �أنها 
�ل�صو�صيال  ع�رش  رو�ئيات  من 
ميديا من �أمثال �لأمريكية �إميا 
جوجو  و�لربيطانية  كالين، 
رو�يتها  بيعت من  �لتي  موي�ص 
»�أنا َقبلك« �صتة ماليني ن�صخة، 
�للو�تي  و�صو�هّن من �لكاتبات 
ما  �لرو�ية  تيار  �إىل  ينتمني 
على  تقوم  �لتي  �حلد�ثية  بعد 
�لتقليدي  �ل�رشد  بنية  حتطيم 
تيار  يف  �صابقا  عرفناها  �لتي 
�لرو�ية �جلديدة �لذي مّثله �ألن 
روب - غرييه، وكلود �صيمون، 
وغريهم  بوتور،  ومي�صيل 
�لفرن�صيني  �لرو�ئيني  من 
�لبطل  منوذج  رف�صو�  �لذين 
حمدودية  و�نتهكو�  �لتقليدي، 

�لزمان و�ملكان«.
وكالت 
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ال�ساعرة اأمال كالعي يف حوار ح�سري مع »الو�سط »

»ق�صائدي حماولة جريئة لإعادة 
هيكلة املنظومة احل�صّية الوجودّية«

�ساأ�سارك يف �سيال 23 بديوانني » بذور الثمرة املحّرمة » و«بعثة نزلء اجلحيم« 	•  
مدار�س ال�سعر احلداثوي تتخّطى مرموزات الثقافة الأدبّية 	•  

عنابة اأيقونة ذاكرتي الأوىل  	•  
»غادة ال�سـّمـان »اأمثولتي الف�سلى يف عامل الكتابة 	•  

حاورها: حكيم مالك  

كالعي  �أمال  �ل�شاعرة  حتدثت   
)بونة(  جوهرة  �بنة مدينة عنابة 
وجوهرة  �جلز�ئري  �ل�رشق 
�ل�شاحل  وعا�شمة   ، �ملتو�شط 
�للقاء  هذ�  خالل   من  �ل�رشقي  
مع  جمعها   �لذي  �حل�رشي  
جريدة »�لو�شط« ب�شكل �رشيح عن 
�لتي  �لناجحة  �ل�شعرية  جتربتها 
�لثقافية �جلز�ئرية  �ل�شاحة  �أثرت 
طياتها  يف  حتمل  �لتي  بدو�وينها 
�شاعرية ال مثيل لها جتذب �لقارئ 
من �لوهلة �الأوىل وجتعله ي�شتمتع 
دون  �ملميزة  �أ�شعارها  بقر�ءة 
يظهر  ما  وهذ�  بامللل  ي�شعر  �أن 
�ملتو��شعة  �الإن�شانة  هذه  �إبد�ع 
�ل�شعر  �شماء  يف  و�ملتاألقة 
يحمل  �لذي  �لهادف  �جلز�ئري 
ر�شائل متعددة ودالالت معربة عن 
�أفكار  من  �الإن�شان  يف  يختلج  ما 
و��شتطاعت  و�أحا�شي�س  وم�شاعر 
هذه �ملبدعة ترجمتها �إىل ق�شائد 
وعليه   ، ور�ئعة  جميلة  �شعرية 
�ل�شاعرة  هذه  لنا  ك�شفت  فلقد 
�لبارعة عن م�شاركتها �لر�شمية يف 
�ملعر�س �لدويل للكتاب باجلز�ئر 
�شيال �لـ 23  بديو�نني عنونتهما بـ« 
،و«بعثة   « �ملحّرمة  �لثمرة  بذور 
حديثا  �ل�شادرين  �جلحيم«  نزالء 
�ل�شد��شي  يف  �ملثقف  د�ر  عن 
  2018 �حلالية   �ل�شنة  من  �لثاين  
وتاأتي هذه �ملوؤلفات  بعد ديو�نها 
�الأول  »مطاحن �لّذ�كرة« و كتابها 
 « �إيكو   « �لفرن�شية  باللّغة  �جلامع 

�شنة 2017 .

ماذا تعني لك الكتابة؟ ومتى 
توّقدت �سمعتك الأوىل يف 

عامل ال�ّسعر؟

ذهنّية  ممار�شات  هي  �لكتابة 
بني  ومع�شوق..  لعا�شق  �نفعالّية 
و�أّول  حمموم.  وقلم  ماأزوم  عقل 
و�شلة غزل بني قلمي وورقي كانت 
يف �الأدب �لفرن�شي و�أنا تلميذة يف 

�ملرحلة �ملتو�شطة.

لو حتّدثينا عن ديوانك 
الأّول » مطاحن الّذاكرة »؟  

فماذا تقولني؟

جتربة  �لّذ�كرة«  »مطاحن  ديو�ن 
�أدبّية حمت�شمة خ�شت من خاللها 
�أجل  من  ملحمّيا  �إن�شانيا  كفاحا 
�شبكات  �شكل  يف  وجاء  �حلّرّية 
�حل�ّشي  باالإ�شغاء  تفي�س  تخّيلّية 
�لعربي وهي ر�شائل  �لعامل  لهموم 
�إىل  �ل�رّشيد  �لربيد  عرب  وجد�نية 
غري وجهة، و�ن�شياب لوعي �شعري 
عميق بـ�شف�شطائية ما بعد �لربيع 
�لعقل  عن  �لتعبري  هدفها  �لعربي 

�لباطن بتلقائّية خال�شة.

ماذا عن م�ساركتك يف الكتاب 
اجلامع بالّلغة الفرن�سية »؟ 

اإيكو » �سنة 2017؟

�جلامع  �لكتاب  يف  م�شاركتي   
م�شاريع  فتحت  �لفرن�شية،  باللّغة 
متّوجات  على  �لقدمية  ذ�كرتي 
�لّطيف يف ف�شويل �الأوىل، لتعيدين 
ومل  نهاره  تو�رى  طائر  ف�شاء  �إىل 
تلك  �أن  كما  تغريدته،  تكتمل 
�شغفي..  �إىل  �أعادتني  �مل�شاركة 

و�أعادت �شغفي �إيّل.

�سدر لك حديثا يف �سنة 
2018 ديوانني » بذور الثمرة 

املحّرمة » و«بعثة نزلء 
اجلحيم« للحديث عنهما.. 

نريد معرفة اأّي منهج 
�سلكته ال�ساعرة لإجناز هذا 

الّر�سيد الأدبي؟

�لفّني  لالإبد�ع  مد�ر�س  �ل�ّشعر 
�لعقل  لقو�نني  تخ�شع  ال  �حلر، 
�الأن�شاق  منطق  وال  �لقيا�شي، 
لذلك    ، �الت�شاق  مذهب  وال    ،
جتدين متاأّثرة باملنهج �البتد�عي 
�لفل�شفي ومن باب �لكفر بفل�شفة 
�لتطابق بني �لّد�ل و�ملدلول ،تبّنت 
�ملجازّية  �لهجرة  فكرة  خمّيلتي 
  ، نظام  �لاّل  �ىل  �لّنظام  من 
حماولة قدر �لتمّرد تخّطي حدود 
�مل�شافة  لت�شييق  �الأدبي  �جلن�س 
دينامّية  و  �لعقالين   �لت�شور  بني 

�ملادة .

و�ساأهدي لقرائي الأعزاء 
مقطع من ديوان » بذور 

الثمرة املحرمة »

بعيد�.. عن جاذبيتها
�شتدعو �الأر�س �لقمر �ملهتاج

�إىل ماأدبة �ملوتى
لتثبت َهيواله.. ويثبت قيامتها

األ تالحظني اأّن الأ�سلوب 
ال�سعري يف ق�سائد » بعثة 

نزلء اجلحيم » ب�سكل خا�س 
يعّمق الفجوة بني املفهوم 

ال�سببي للموجودات، والن�سق 
الرمزي العام لبنية الق�سيدة 

ال�سعرية؟

عملت  ما  بالتحديد  وهذ�  نعم 
متو��شعة  حماولة  يف  عليه 
�حل�شّية  �ملنظومة  هيكلة  الإعادة 
بتاأ�شي�س خر�ئط  وذلك  �لوجودية 
بني  �جلمع  على  قائمة  رمزية 
�ملتناق�شات، و�إقامة عالقة ودية 
بني �ملتنافر�ت، بت�شور�ت جمالية 
فو�شوية يتغذى فيها �اللتبا�س على 
�لاّلوعي  ويثبت  �لو�شوح،  مو�ئد 

ح�شوره على ح�شاب �لوعي.

وهذا مقطع من ديوان » بعثة 
نزلء اجلحيم » 

لو تعلم كم تده�شني..
و�أنت ت�شتدرج قافيتي وبياين 

�إىل جمرة �ملر�أة �مل�شل�شلة
ويف ف�شاء �لرغبة.. حتّنط مومياء 

�لق�شيدة �ملاجنة
على  �حلرير  بطناف�س  لتلّف 

ارخة مفاتنها �ل�شّ
زلّة  زلّة حرف..  كّل  مع  فت�شمع.. 

معنى
ومع كّل زلّة معنى.. �شهيل �أنثى.

كيف تقيمني واقع ال�سعر 
يف خ�سم الإنتاجات الأدبية 

املتنوعة؟

علّي  تقييمي،  يف  من�شفة  الأكون 
�ل�شعر  مد�ر�س  �أن  �أعرتف  �أن 
مرموز�ت  تتخّطى  �حلد�ثوي 
ينا�شبني  وهذ�  �الأدبية،  �لثقافة 

جد� وال �أعباأ بالّنتائج.
�أبد�  �أ�شجع  ال  �أقول:  لذلك 
�الإن�شحابية  �لفل�شفة  لوج�شتيات 
�لف�شاء  �أركان  تقـّو�س  �لتي 
على  �أ�شا�شا  �ملفتوح  �الإنتاجي 
�لثقافة  وم�شارح  �لنوعية. 
كما  لل�شعر  تّت�شع  �جلز�ئرية 

�ت�شعت للرو�ية.
�لرغبة  وماء  متذوقوه..  فّن  لكل ّ 

�شائغ لل�شاربني.

من تخاطبني يف اأ�سعارك؟ 
العقل؟ اأم القلب؟ اأم 

ال�سمري؟

�أنا �ألعب باملفرد�ت الأر�شي �شغف 
�لعقل،  �أخاطب  �ل�رشيايل  �ملجاز 
لي�شنع من �جلحيم جنة. و�أخاطب 
�لقلب، لينتج من �لعتمة نور� فاأثري 
رغبة �ل�شم�س يف لقاء �لقمر حتت 
�ل�شمري،  و�أخاطب  �ل�شفق.  حمرة 
يف  �ل�شدية  �لثنائيات  ليجمع 
م�شكاة و�حدة ويف جملة مفيدة.. 
�أنا �أكرتث للغياب الأثبت ح�شور ما 

ال ياأتي.

ملن تكتب �ل�شاعرة �أمال كالعي؟

�لرق�س  ت�شت�شيغ  لذهنيات  �أكتب 
ال  ذهنيات  �لتحّوالت،  حبل  على 
يف  �لعبارة  �نزالقات  من  تخجل 

خر�ئب �لروؤية.

ملن تقرئني؟

يف �ل�شعر�ء �لعرب.. �أقر�أ ملحمود 
ومظفر  قباين،  لنز�ر  دروي�س، 
و�لكتاب  مطر  و�أحمد  �لنو�ب، 

�أقر�أ ملحمد ديب  �جلز�ئريني ... 
�شعر فرن�شي، ومالك بن نبي فكر 

وفل�شفة.

 من هي الكاتبة العربية 
التي تاأثرت بها كتابة وفكرا 

واإبداعا؟ 
  

تاأّثرت  �لتي  �لعربية  �لكاتبة 
يف  �لفكرية  كفاحها  بحركة 
�الأديبة  هي  �ل�رشقي  �ملجتمع 
�لتي   « �لـ�شـّمـان  غـادة   « �ل�شورية 
�النفعايل،  وعيي  بكتاباتها  �أثارت 
�أنا  و  رغبة  دو�تي  فا�شت�شاطت 
�أقر�أ لها » �عتقال حلظة هاربة »،  
زفر�ت  لتطلق  �أنفا�شي   و�أوقفت 
�شـفـارة   « لها  �أقر�أ  و�أنا  قلمي 
غادة   .....« ر�أ�شي  د�خل  �إنـذ�ر 
�لف�شلى يف  �أمثولتي  �ل�شـّمـان هي 

عامل �لكتابة.

ماذا ميثل لك املتنبي؟

هذ�  يف  �لتقليدي  للجو�ب  جتنبا 
�ل�شاعر  �أبدع  لقد  �أقول:  �ل�ّشياق 
�لتعبري  يف  �ملتنبي  �لعبا�شي 
للتذكري  تختلف  �لتي  حياته  عن 
جد�  نحرتم  ونحن  حياتنا.  عن 
�أو  نقلها  �لتي  �الأدبية  ع�شار�تهم 
وعمال  لكننا  �لتاريخ  لنا  حفظها 
ن�شعى  �لق�شيدة  حترير  مببد�أ 
�ىل  حممود  و�لتجديد  للتجديد 

�أق�شى غايات �ال�شتق�شاء.

 مباذا تن�سحني ال�سعراء 
املبتدئني؟

عقل  �ىل  �ل�شاعر  ي�شل  حتى 
�لقارئ، وحتى يثري �هتمامه عليه 
�أن يناق�س همومه على �شفحاته، 
فنية  ت�شور�ت  با�شتعر��س  وذلك 
�حل�ّشي  �ملعنى  بني  فيها  يجمع 

و�ملعنى �لذهني.
على �ل�شاعر �أن يعيد �إنتاج �لو�قع 
بلغة  �ملفاهيم  تاأ�شي�س  باإعادة 
خطابية �إيحائية تولّد لدى �لقارئ 

وظيفة تنبيهية.

اذكري لنا نقاط التفاق 
ومواطن الختالف بني 
ال�سعر الف�سحى وال�سعر 

ال�سعبي؟

�ل�شعر  �لف�شحى مع  �ل�شعر  يلتقي 
�ل�شعبي يف �لبوؤرة �لرثية بال�شحنات 
�ملنفعلة �مللتئمة جوهر� ومظهر� 
�ىل  �شعرّيته  �ل�شاعر  فيها  يحّول 
�نفعاالت  يثري  �ت�شايل  خطاب 
ف�شائه  يف  لي�شاركه  �ملتلقي 

ويتلذذ بلّذته.
�أّما �أوجه �الختالف و�أر�ها وجها 
�لتي  �مللفوظّية  وهو  و�حد� 
روؤيته  وفق  فنّيا  �ل�شاعر  ي�شّكلها 

�أّيا  �ملتلّقي  تبهر  عامّية  بلهجة 
كان م�شتو�ه لتاأتي حافلة بالده�شة 

و�الإمتاع.

ما هي املكانة التي حتوزها 
مدينة عنابة » بونة » يف 

وجدان ال�ساعرة اأمال 
كالعي؟

عنابة �أو »بونة« هي م�شقط ر�أ�شي 
كانت  �الأوىل.  ذ�كرتي  و�أيقونة 
يف  �الكتفاء  لتنّهد�ت  م�رشحا 
طفولتي، وكانت م�شهر� ملفرد�ت 
با  �ل�شّ �أفر�ن  و�لتمّرد على  �لتفّرد 
يف  زوجي  بيت  �إىل  فارقتها  حّتى 

�لعا�شمة.

كيف كانت جتربتك مع دار 
املثقف للن�سر؟

كانت جتربة حافلة باالإبد�ع نظر� 
يف  �ملطروحة  �ملده�شة  لالآفاق 
ميكنك  ال  حيث   ، رزنامتها  بنود 
�أنت  و  �خللف   �ىل  �اللتفات 
مقبل على �ملجد بني طموحاتها 
مديرتها  ن�شاط  يف  �ملتمثلة   ،
�لنحلة  تلك   ، من�شوري   �شمرية 
�لتي ال تهد�أ وال تكّف عن �لتحليق 
�الأدبي  �لفني  �الإبد�ع  ب�شاتني  يف 
رحائق  ال�شتقطاب  و�لت�شكيلي 

�ملوهبة �أين ما وجدت. 

 هل لك اأن ت�سفي لنا اأجواء 
جل�سة توقيع ديوانيك 
اجلديدين يف مقّر دار 

املثقف بباتنة؟ 

بامتياز  ناجحة  جل�شة  كانت 
تعّرفت خاللها على قّر�ئي ووّقعت 

لهم �إهد�ء�ت على كتبي .
وكانت �أي�شا جل�شة تاأّملّية م�رشقة، 
بالغو�س  �حل�شور  فيها  �أمتعنا 
ال�شتك�شاف  �لن�س  �عماق  يف 
ا  ن�شّ كان  �إن  �ملحتملة،  مدلوالته 
زمالئي  برفقة  علمّيا  �أو  �أدبيا 

�لكتاب.

ونحن مقبلون على الطبعة 
الدويل  ال�سالون  من   23
للكتاب باجلزائر فماذا 

تنتظرين من قّرائك الأعزاء 
يف هذا املوعد الأدبي الهام 

وطنيا وعربيا؟

�لدويل  �ملعر�س  يف  م�شاركتي 
على  �لثانية  لل�شنة  للكتاب 
�إيّل  بالن�شبة  مك�شبا  يعد  �لتو�يل 
�حل�شور،  تعني  �مل�شاركة  الأن 
دفاتر  على  ب�شمة  و�حل�شور 
�لتاريخ. و�أّما عن قّر�ئي �الأفا�شل 
فاأنا �أنتظر لقاءهم بوجد�ن يرتجم 

�الفرت��س �إىل و�قع.

هل املراأة العربية حا�سرة 
بني ثنايا اأ�سعارك؟

 جنم �ملر�أة �لعربية ال يفّل بريقه 
وهي حا�رشة بقّوة تزين �شطوري 

وما بني �شطوري.

كيف ترين واقع احلركة 
الأدبية حاليا من منظار 
الدرا�سات النقدية؟ وما 

مدى تاأثريها؟

ويف  عموما  �الأدبية  �لدر��شات 
�ملبدع،  للعمل  �ل�شيميائي  �ل�شياق 
يف  منظمة  لغوية  حركة  تثبت 
ف�شاء �لفو�شى �لفكرية �ملحتدمة 
و��شتدالالتها  �لكاتب.  ذهن  يف 
�لفنية  �ل�شو�بط  على  تربهن 
يف  �لرت�كمات  ملنطق  و�لبنيوية 
�لدر��شات  هذه  �ملعنوي،  نظامه 
�الأدبية  �الأعمال  بغربلة  كفيلة 
�ملطروحة على �ل�شاحة �لثقافية، 

ويف �لنهاية �لبقاء لالأف�شل.

هل �ستخو�سني جتربة كتابة 
الرواية؟ اأم مل تفكري فيها 

اإطالقا؟

ل�شاعريتي  وفية  �أنا  �أخفيكم،  ال 
حّد �الإ�شتماتة، وال �أرى نف�شيي يف 
كتابة �لرو�ية، ال �أعرف قد يحدث 
يخو�شني  حتديا  يوما  �أجد  �أن 

فيكتبني باأكرث من م�شّمى.

ما هي اأبرز م�ساريعك 
امل�ستقبلية؟

�لعربية  باللغة  دو�وين  ثالث  بعد 
باللغة  ديو�ن  جتربة  ت�شتهويني 

�لفرن�شية �ن �شاء �هلل تعاىل.

كلمة اأخرية نختم بها حوارنا 
ملن �ستوجهينها يا ترى؟

�إىل  �شاأوجهها  �الأخرية  كلمتي 
وهي  �الأر�س،  يف  �ملعذبني 
بعثة   « �أ�شميتها  �لتي  ر�شالتي 
نزالء �جلحيم �أقول: نحن مل نبعث 
لنجد و�قعا منطقيا نعبث بح�شنه 
�جلحيم  بحر�ئق  جدير�  فيكون 
�لب�رشي  �لعقل  لتفعيل  بعثنا  نحن 
و�قعا  فنمنطق  �إيجابيا،  تفعيال 

عبث به �ل�شيطان.
جدير�   ... فيه  �الإن�شان  ليكون 

باالإن�شانية 
جدير�   ... فيه  �لطني  ويكون  و 

باجلّنة.
جدير�   ... فيه  �ل�شمري  يكون 

باحلكمة
�شكر� جلريدة »�لو�شط« على هذ� 
�مل�شاحة  وهذه  �ل�شيق  �حلو�ر 

�لرحبة يف �للّحظة قبل �ل�شفحة.
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

هل اأنت يف ماأمن من األزهامير؟
املدمر  التاأثري  الباحثون  يرجع 
لويحات  تر�صب  اإىل  األزهامير  ملر�ض 
متنع  والتي  الدماغ  يف  اأميلويد  بيتا 
الإ�صارات  تبادل  من  الع�صبية  اخلاليا 
جامعة  من  علماء  ويوؤكد  بينها.  فيما 
تك�صا�ض على اأن وجود هذه اللويحات 
اإ�صابتهم  يعني  ل  الب�رس  اأدمغة  يف 
فقد  األزهامير.  اأو  اإدراكي  ب�صعف 
 15 من  جمموعة  الباحثون  حدد 
بروتينا اإذا وجدت لدى الإن�صان، فاإنها 
واخلرف،  باألزهامير  الإ�صابة  متنع 
الإ�صارات  جميع  وجود  من  بالرغم 
الأمرا�ض  لهذه  الداخلية  احليوية 
)كاللويحات(. لكن العلماء مل يكت�صفوا 
بعد م�صدر هذا املزيج من الربوتينات 
واآلية تعطيله لعمل اللويحات التي متنع 
بوظائفها  القيام  الع�صبية من  اخلاليا 
حل  اأن  يوؤكدون  فهم  لهذا  احليوية. 
هذا اللغز �صي�صاعد على تطوير اأدوية 

لألزهامير والأمرا�ض املثيلة.

اأن الأخ�صائيني يدر�صون مر�ض  يذكر 
عام،   100 من  اأكرث  منذ  األزهامير 
بداء  لالإ�صابة  الرئي�صية  والفر�صية 
هي  الإن�صان،  لدى  الإدراكي  ال�صعف 
اللويحات مع اخلاليا الع�صبية  تفاعل 
نقل  يف  وظائفها  اأداء  من  ومنعها 
الرئي�صية  امل�صكلة  وتعد  الإ�صارات. 

و�صيلة  وجود  عدم  احلايل  الوقت  يف 
املر�ض  تفاقم  اإبطاء  اأو  لإيقاف 

بالتاأثري على اللويحات.
العلمي  املجتمع  ممثلي  بع�ض  اأن  اإل 
امل�صكلة  اأن  يعتقدون  العامل  يف 
ومن  اللويحات،  عمل  يف  تكمن  ل 
لي�صت  الأعرا�ض  هذه  اأن  املحتمل 

اإل املظاهر ال�صكلية لأ�صا�ض املر�ض 
لذلك  له.  الرئي�صي  امل�صبب  ولي�صت 
فاإن اكت�صاف علماء تك�صا�ض، براأيهم، 
اأكرب  م�صداقية  لفر�صيتهم  ي�صيف 
اآلية  وفهم  العلماء  تف�صري  وينتظرون 
وحتديد  الـ15  الربوتينات  مزيج  عمل 

م�صدرها.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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من مواعظ ال�صحابي معاذ بن جبل
�أنه  عنه  �هلل  ر�ضي  مو�ِعِظه  من 
ِفتناً  ور�ِئكم  ِمن  �إَنّ  يقول:  كان 
فيها  ويُْفتح  �ملال،  فيها  يكرث 
�ملوؤمن  يْقر�أه  حتى  �لقر�آن، 
و�لكبري،  و�ل�ضغري  و�ملنافق، 
و�لأحمر و�لأ�ضود، َفيو�ِضُك قاِئٌل 
�أْن يقول: ما يل �أقر�أ على �لنا�س 
فما   ، عليه  يتبعوين  فال  �لقر�آن 
حتى  عليه  يتبعوين  �أنهم  �أظّن 
�أبتدع لهم غرَيه، �إياكم و�إياكم وما 
فاإَنّ  و�لِبَدع،  �إياكم  يعني  �بْتُِدع، 
من  ركم  و�أَُحِذّ �ضاللة،  �بتُِدع  ما 
�أْحياناً  َزيَْغة �حلكيم - فاحلكيُم 
يقول:  �ل�ضيطان  فاإَنّ   - يْخطئ 
�ضالٍل  كلمة  �حلكيم  يف  علَيّ 

�إل  يتمنى  فال�ضيطان ل  و�حدة، 
�ضالل  ِبَكِلمة  �حلكيم  ينطق  �أْن 
تُ�ضيء  �لكلمة  تلك  لأَنّ  و�حدة، 

ين �إ�ضاءة كبرية . �إىل �لِدّ
�أن  �لإ�ضالم  على  خطر  �أكرب   
�ضالٍل  بكلمة  �حلكيم  ينطق 

و�حدة  
كلكم يعلم �أَنّ �أبا حنيفة �لنعمان 
يف  مي�ضي  كان  �هلل  رحمه 
�أمامه  غالماً  فر�أى  �لطريق، 
�أن  �إياك  غالم  يا  فقال:  ُحْفرة، 
�أنَطق  كيف  �أدري  ول  ت�ْضقط، 
�أنت  بل  وقال:  �لُغالم؟  هذ�  �هللُ 
�إْن  �إياك �أن ت�ْضقط، �إين  يا �إمام 
و�إنك  وحدي،  �ضقْطُت  �ضقطُت 

معك،  �لعامل  �ضقط  �ضقطَت  �إْن 
�ضالل  كلمة  تكلَّم  �إذ�  فاحلكيم 
�لأمة،  معه  �ضقطت  و�حدة 
قون  يَُفِرّ ل  �لنا�س  ة  عاَمّ لأَنّ 
ول  و�مُل�ْضلمني،  �لإ�ضالم  بني 
ول   ، �حلِقّ و�أهل  �حلِقّ  بني 
فهذ�  حابها،  و�أ�ضْ �ملبادئ  بني 
�ضقط  �إْن  يْجعلهم  �لتد�خل 
معه  �ضقط  �حلكيم  �أمامهم 
بن  معاذ  �ضّيدنا  َفِلذلك  ين،  �لِدّ
�مُلْرهفة  ِته  ِبحا�َضّ �أْدرك  جبل 
�لإ�ضالم  على  خطٍر  �أكرب  �أَنّ 
�ضالٍل  ِبَكِلمِة  �حلكيم  ينطق  �أْن 
و�حدة، لأَنّ هذه �لكلمة �لو�حدة 
كالمه  كّل  �أ�ْضقطْت  رمبا 

�أْعطاك  �أحد�ً  �أَنّ  فلو  �ل�ضحيح، 
مئات �ملْعلومات �ل�ضحيحة، ثّم 
خْم�ضة،  و�ثنني  �ثْنني  لك:  قال 
يف  لي�س  �ل�ضّك،  يد�خلك  هنا 
قاله  ما  كّل  يف  بل  �لكالم،  هذ� 

لك .
ِباحلّق ول  �لرجال  نعرف   نحن 
نْعرف �حلق بالرجال وقد يقول 
يف  ق  دِقّ �حلق،  كلمة  �ملنافق 
كلمة  �حلكيم  يقول  وقد  هذ�؛ 
�مُلتَّكِلّم  �لأ�ضل؟  فما  �ضالل، 
ما  وهذ�  �لكالم،  �لكالم؟  �أم 
نعرف  ))نحن  علّي:  �لإمام  قاله 
�حلق  نْعرف  ول  ِباحلّق  �لرجال 

بالرجال((

نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

يف �ضحيح م�ضلم عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه 
يف �حلديث �لقد�ضي ) �إذ� حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�ضنة فاأنا �كتبها له ح�ضنة ( 
ومن �لنيات �ملطلوبة يف هذ� �ل�ضهر :

1. نية ختم �لقر�آن لعدة مر�ت مع �لتدبر .
2. نية �لتوبة �ل�ضادقة من جميع �لذنوب �ل�ضالفة 

.3. نية �أن يكون هذ� �ل�ضهر بد�ية �نطالقة 
للخري و�لعمل �ل�ضالح و�إىل �لأبد باإذن �هلل .

4. نية ك�ضب �أكرب قدر ممكن من �حل�ضنات يف 
هذ� �ل�ضهر ففيه ت�ضاعف �لأجور و�لثو�ب .
5. نية ت�ضحيح �ل�ضلوك و�خللق و�ملعاملة 

�حل�ضنة جلميع �لنا�س .
6. نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رشه بني �لنا�س 

م�ضتغاًل روحانية هذ� �ل�ضهر .
7. نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة و�لطاعة 

و�جلدية بالإلتز�م به .

حديث العارفني
�لتقى رجل باأحد �لعارفني باهلل و �ضاأله �لن�ضيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل 
، ثم ذكر �هلل . فقلت : هذه و�حدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : �لأوىل فتح ، و 

�لثانية �رشح ، و �لثالثة طرح ، و �لر�بعة �متحان 
و جرح ، و �خلام�ضة ر�ضا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : �لأوىل : لول �أن فتح لك �لباب ، ما�ضممت 

ر�ئحة �لذكر ، ول لنف�ضك طاب..
و �لثانية : لول �أن �رشح �ضدرك بالو�ضال ، ماد�م 
لك �لذكر فى دلل.. و�لثالثة : لول �أن طرح عنك 

�لأ�ضغال ، ما ذقت طعم �لهيام و �جلمال..و 
�لر�بعة : لول �أن جرحك و �متحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك �ل�ضيطان من باب �لعجب بو�رد�تك ، 

ِفيت من �آفاتك.. و ملا �ضَ
و �خلام�ضة : ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك 
�أبو�باً من �ليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من �لذ�كرين يف �لرم�س...
�للهم فهمنا حقيقة ذكرك و�ضكرك..

التوبة واال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ل�ضتغفار يف �آيات عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبيان ف�ضل �هلل - �ضبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�ضتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�ضالم - فع�ضى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�ضيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �هلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �ضاأن كل �لب�رش، يذنبون �ضاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�هلل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل �هلل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�ضيطان، 

ويرحم �لإن�ضان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �هلل - تعاىل - 
ت�ضمل جموَع �لتائبني ب�ضدق و�إخال�س، 
ولولها لفَقَد �لإن�ضان �لأمل يف رحمة 

�هلل، و��ضتمر�أ �لذنوب، وظل �ضائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �لأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �هلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �هلل، 

ل ير�ضاهم �هلل، ومن ثم كانت �لآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �هلَلّ َل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �هلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
﴿ ]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 

و�ل�ضتغفار �لتي تهُبّ منها ن�ضمات 
رحمة �هلل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 

�لأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 
بل و�إبد�ل �لذنوب ح�ضنات للتائبني 
�ل�ضادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َو�آََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًر�  ُ �َضِيّئَاِتِهْم َح�َضنَاٍت َوَكاَن �هلَلّ �هلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]�لفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

من اأراد اأن 
يعرف اهلل 

فليبحث عن 
اإن�صان يعرف 
اهلل عز وجل :

�هلل عز وجل قال �آيتني: 
َخِبري�ً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْضاأَ
�لفرقان  ]�ضورة 
�لآية:59[  وقال: ﴿
�إِْن  ْكِر  �أَْهَل �لِذّ لُو�  َفا�ْضاأَ
ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَن﴿ ]�ضورة 

�لنحل �لآية:43[
تعرف  �أن  �أردت  �إن   
يعرفه  �بحث عمن  �هلل 

تعرف  �أن  �أردت  ...�إن 
�إن�ضان  �هلل فابحث عن 
وجل،  عز  �هلل  يعرف 
��ضاأله: ملاذ� ي�ضوق �هلل 
�مل�ضائب للنا�س؟ ملاذ� 
ملاذ�  �لزلزل؟  توجد 
متخلفون؟  �مل�ضلمون 
�أقوياء؟  �لكفار  ملاذ� 
�أمر��س؟  هناك  ملاذ� 

فقر؟  هناك  ملاذ� 
ملاذ� ل توجد �أمطار؟ 
باهلل  متعلق  �ضيء  هذ� 
عز وجل، �لعارف باهلل 
�آتاه �حلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  �إذ�  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�ضية 
ق�ضية  فقيهاً،  ��ضاأل 
��ضاأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْضاأَلُو�  خبري�ً: 
ُكنْتُْم  �إِْن  ْكِر  �لِذّ �أَْهَل 
]�ضورة  تَْعلَُموَن﴿   َل 

�لنحل �لآية:43[
تعلم  ل  كنت  �إن 

فا�ضاأل.
يف  �أخو�ننا  �أحد  مرة 
جد�ً،  مالية  �ضائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�س  جاءه  ي�ضحق، 
م�ضحف،  بيت  �ألف 
و�لربح  جيد،  و�ملبلغ 
لأن  قال:  جد�ً،  جيد 
من  جاءه  �لعر�س 
حر�م،  قال:  ن�رش�ين، 
حر�م!؟   لك  قال  من 
�إذ� �ضخ�س غري م�ضلم 
قال لك: �أريد �ألف بيت 

�أن  -يبدو  م�ضحف، 
�ل�ضيء مطلوب-،  هذ� 
ل يوجد فيه �أي �ضبهة 
من  �لإن�ضان  فاأحياناً 
�حلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  �حلر�م، 
يقعون  �لنا�س  معظم 

يف �ل�ضبهات.

دخل ل�س ي�رشق �ل�ضيدة ر�بعه �لعدوية ر�ضى �هلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�ضمال فلم يجد �ضيئا 

�ضوى ) �إبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� 
�إن كنت من �ل�ضطار فال تخرج �إل ب�ضئ 

فقال : مل �أجد فى بيتك �ضئ 
قالت له : يا م�ضكني خذ هذ� �لأبريق .... وتو�ضاأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�ضل ركعتني ملولك عزوجل

لعل �هلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�ضالة رفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها 

بالدعاء وقالت : �ضيدى ومولى هذ� عبدك قد �أتى 
�إىل د�ري

فلم يجد �ضيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�ضلك وثو�بك فلما فرغ من �ضالته وجد 

�ل�ضارق فى قلبه لذه غريبه نحو �لعبادة و�لقرب 
من �هلل  فظل ي�ضلى من �لع�ضاء حتى وقت �ل�ضحر 

ودخلت عليه �ل�ضيد ر�بعه فوجدته �ضاجد� ... فلما 
�أنهى �ضالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب �هلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�ضيا من د�رها �ضاكر� 

ل�ضنيعها 
فرفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : 

�إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �ضاعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�ضببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل



ت�سليةالأحد 23 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل12 حمرم 1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�أوتوموتيف  ميالن  �رشكة  ك�شفت 
 Milan �أيقونتها  عن  �لنقاب 
لفئة  تنتمي  �لتي  �جلديدة،   Red
و�أو�شحت  �خلارقة  كار"  "هايرب 
�شيارتها  �أن  �لنم�شاوية  �ل�رشكة 
مرت   4.74 بطول  تظهر  �جلديدة 
وعر�ض 2.16 مرت، و�رتفاع 1.20 
مرت، وقاعدة عجالت بطول 2.75 
مرت، كما تعتمد على هيكل �أحادي 

من �ألياف �لكربون.
حمرك  �ل�شيارة  بد�خل  ويز�أر 
�شكل  على  �لأ�شطو�نات  ثماين 
وبف�شل  لرت.   6.2 �شعة   V حرف 
تربو  �شو�حن  باأربعة  �لتعزيز 
 1325 بقوة  �ملحرك  هذ�  يز�أر 
لعزم  مرت  نيوتن  ح�شان/1400 
يتم  و�لتي  �لأق�شى،  �لدور�ن 
توجيهها لعجالت �لدفع عرب ناقل 
حركة �أوتوماتيكي مزدوج �لقاب�ض 
من 7 �رشعات. وبف�شل هذه �لقوة 
�لهائلة تت�شارع �ل�شيارة، �لتي تزن 

 100 �إىل  �لثبات  من  كجم،   1300
كلم/�ض يف غ�شون 2.47 ثانية، يف 
�إىل  �لق�شوى  �رشعتها  ت�شل  حني 
جماح  كبح  ويتوىل  كلم/�ض.   400
برميبو  مكابح  �لهائلة  �لقوة  هذه 

وتتمتع  �لكربون/�ل�شري�ميك.  من 
�رش�شة  ريا�شية  مبالمح  �ل�شيارة 
تر�شمها �لعنا�رش �لأيروديناميكية 
و�خللفي  �لأمامي  �ل�شبويلر  مثل 
�ل�شخم،  �لهو�ء  ونا�رش  �لكبريين 

جنوط  على  �ل�شيارة  تقف  كما 
و21  بالأمام  بو�شة   20 قيا�ض 
�ملقرر طرح  ومن  باخللف  بو�شة 
99 ن�شخة من �ل�شيارة فقط ب�شعر 

حو�يل 2 مليون يورو. 

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �شيار�ت  ع�شاق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�شخ مطورة من �شيار�ت 
�لتعديالت  و�شملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�شبح �أكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  �ن�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيار�ت 
�ل�شنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�شبحت  �لتي  �ل�شيارة  مق�شورة 
�أو�شع و�أكرث ع�رشية بف�شل �أنظمة 

و�ل�شا�شات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  �ملقود، 
�لأ�شرت�لية  لل�شوق  �ملخ�ش�شة 
مبحركات  و�لآ�شيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�شعة  �أ�شطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�شانا.

ين�شح  �ل�شعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�شيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�ض �لو�قية 
�ل�شيف،  لف�شل  �ملخ�ش�شة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�ض 
�أو ك�شور يف  ل�شحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�ض حلادث 
ما. و�أ�شار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�شمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�ض  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�شيف.  يف ف�شل 
�شاعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�شافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�شاء،  �ل�شباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �شاعتني،  �أو  �شاعة 
لل�شماح  �لو�قية  �ملالب�ض  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�شم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�شمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��شتبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�شاكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عامني  خالل  كليا  جديد  ت�سميم  على  حت�سل  دات�سون  “ني�سان”: 

عن  �شيفروليه  �رشكة  ك�شفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�شطة 
�لأغر��ض  متعددة  �لريا�شية 
�ل�رشكة  و�أو�شحت   .SUV
�جلديدة  �شيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�شطو�نات �شعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�شان و255 نيوتن مرت لعزم 
�إىل  بالإ�شافة  �لأق�شى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �شد��شي �لأ�شطو�نات
بقوة 305 ح�شان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�شافر  �رشعات،   9 من 

�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 
�لأمامي �أو �لرباعي.

�لتي  �جلديدة،  �ل�شيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�شل  ملا  ت�شع 
�شبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�شقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�شال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�شة   8 قيا�ض  �للم�شية  �ل�شا�شة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�شة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�شيارة 
�لال�شلكي  �لهو�تف  �شحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�شيارة 
�شمن  بو�شة   18 قيا�ض  عجالت 

باقات �لتجهيز �لقيا�شي وعجالت 
باقة  �شمن  بو�شة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�شيارة  �إطالق  عن  �شيفروليه 

 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�شطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�شف بعد عن �لأ�شعار.

�إحياء عالمة  ني�شان  �أعادت 
وقد   ،2014 يف  د�ت�شون 
�شهدت منو� منذ ذلك �حلني 
مر  �أنه  �أي  بالهند،  خا�شة 
عليها 4 �أعو�م بال�شوق، وهو 
�ل�شيار�ت  �شانعة  تر�ه  ما 
ملبا�رشة  كافيا  �ليابانية 
ت�شاميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
�ألفون�شو  ح�شب  هذ�  ياأتي 

ني�شان  رئي�ض  نائب  �ألبايز� 
�أم�ض  للت�شميم، حيث �رشح 
على  �شتح�شل  د�ت�شون  باأن 
وتدخل  متطورة  من�شة 
جديدة  �شيار�ت  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
�أن “�لوقت قد حان للم�شي 
يف  �لتغيري�ت  �شتبد�أ  قدما” 
بتح�شينات طفيفة يف   2018
�ملتاحة  �شيار�تها  خو��ض 

�إ�شافة  مثل  بال�شوق،  حاليا 
ونظام  هو�ئية  و�شائد 
�ملدى  على   ABS �ملكابح 
د�ت�شون  �شتنتقل  �لطويل، 
 +CMF-A من�شة  �إىل 
تقدمي  لها  �شتتيح  و�لتي 
�قت�شادية  �أوفر  كرو�ض 
�لتكلفة، مع معدلت حماية 
متاما  بالت�شادمات  عالية 
مثل �شيار�ت ني�شان، �جلدير 

ك�شف  �ألبايز�  �أن  بالذكر 
�شتح�شل  ني�شان  باأن  �أي�شا 
جذرية  تغيري�ت  على 
�ملقبلة،  �ل�شنو�ت  خالل 
�لد�خلية  ت�شميم  يف  �شو�ًء 
�لتقنيات  �أو  �خلارجية  �أو 
وقد  و�ملحركات،  و�ملن�شة 
�مل�شي  يف  بالفعل  بد�أو� 
قدما باخلطة بتقدمي �ألتيما 

2019 �جلديدة كليا.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�شم �ل�شيف و�لإجاز�ت �أ�شارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�شحاب �ل�شيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�شاءة عند �لنطالق بال�شيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�شحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�شاءة 
�لك�شافات، نظر�ً لأن حمولة �شندوق �لأمتعة جتعل �ل�شيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�شل �لك�شافات �إ�شاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�شيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�شاف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�شيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�شتغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�شيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�شياء  و�شع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�شفل  �لثقيلة يف  �لأ�شياء  بو�شع  ين�شح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�شقف حتى  �شندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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�حذر.. و�ت�س �آب »يحذف« 

ذكرياتك �لقدمية!

ال�شهري،  املرا�شلة  تطبيق  اأن  يبدو 
طريقة  تغيري  على  يعمل  اآب،  وات�س 
ذلك  يعني  وقد  البيانات،  تخزين 
واملحادثات  الذكريات  خ�شارة 
حذف  يتم  ولن  الأبد  اإىل  القدمية 
هاتف  على  التطبيق  من  الر�شائل 
الن�شخ  خدمة  من  بل  امل�شتخدم، 
 .»Google Drive« الحتياطي 
امل�شتخدمون  �شيفقد  ذلك،  ومع 

الدرد�شات  نقل  يف  يرغبون  الذي 
القدمية اإىل اأجهزة جديدة، املحتوى 
كجزء  الإجراء  هذا  وياأتي  القدمي. 
يغريرّ  الذي  اجلديد  التحديث  من 
للمعلومات،  اآب  وات�س  تخزين  كيفية 
امللفات  تخزين  مرفق  با�شتخدام 
.Google Drive عرب الإنرتنت يف

اجلديد،  النظام  ت�شغيل  املقرر  ومن 
حذف  مع  املقبل،  نوفمرب   12 يف 

من  اأكرث  عليها  م�شى  التي  البيانات، 
الثابتة  الأقرا�س  حمركات  من  عام، 
اإ�شافية.  م�شاحة  لتوفري  غوغل،  يف 
ال�شور  م�شح  �شيتم  اأنه  يعني  وهذا 
التي  واملحادثات  الفيديو  ومقاطع 
ملفات  من  اآب،  وات�س  على  اأجريت 
املرا�شلة  من�شة  وتعمل   .cloud
من  البيانات  جميع  ن�شخ  على  حاليا 
 ،Google Drive اإىل  الدرد�شات 

وهو نظام التخزين ال�شحابي ال�شهري، 
م�شاحة  تخ�شي�س  بهدف  وذلك 

تخزين اأقل يف النظام.
من  كجزء  احلذف  عملية  وتاأتي 
ميزة  اأنها  على  تقدميها  يتم  �شفقة 
غوغل  �شت�شمح  حيث  للم�شتخدمني، 
احتياطي  ن�شخ  باإجراء  للأ�شخا�س 
للدرد�شة يف خوادمها جمانا، ما يعني 

اأنه �شيتم حماية الر�شائل.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خللف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

�شنوات حول اتهامات بن�شخ تفا�شيل من ت�شميم هاتف اآي فون، 
بح�شب ما اأفادت م�شادر الأربعاء.

وقرر العملقان العامليان للهواتف الذكية طي �شفحة اخللف بعد 
ان حكمت قا�شية يف مايو )اأيار( املا�شي على �شام�شونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�شخها تفا�شيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�شتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�شية الفدرالية 
لو�شي كوه اأنه »مت اإبلغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�شوية 

الق�شية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�شحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا 

ال�شدد.
واأ�شدرت اأبل ت�رصيحاً يف ماي املا�شي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�شل حماية العمل 

ال�شاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�شت �شام�شونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�شبت اأبل ق�شية اأوىل حكم فيها على �شام�شونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�شتاأنفت احلكم.
وو�شل اخللف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخلل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رص الت�شميم التي ن�شختها �شام�شونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�شميم الهاتف الذكي مو�شع اخللف اأو ق�شم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�شية ت�شمل خ�شو�شاً ثلث براءات اخرتاع لأبل 
ت�شمل خ�شو�شاً ال�شكل امل�شتطيل مع احلواف امل�شتديرة مع رموز 

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�سركة هو�وي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�س 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني 
عن  ف�شًل  ا�شو�س  و  �شاومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ا�شابيع 
اجلديد  ال�شوق  هذا  دخول  ال�رصكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رصا�شة كما تقول 

التقارير .
�رصكة  فاإن  امل�شدر  وبح�شب 
هاتف خم�ش�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  للألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون 

الألعاب املوجودة حالياً يف الأ�شواق  
�شتعزز  القوي  العتاد  عن  ف�شًل 
الهاتف  هذا  ح�شور  من  هواوي 
ت�شاعد على منح  ر�شمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  امل�شتخدمني 
بالرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�شف  �شيتم  الهاتف  امللحقات 
�شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا  عنه 
هاتف  ب�شحبة  �شيكون  التوقعات 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�شف عنه يف  �شيتم 

من ال�شنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رصية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رصة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطلق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رصية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رصاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رصاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  ني  مهمرّ حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رص  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رصية  الناحية 

الإعلين و�شفحات ال�رصكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعلين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  الأعمال  اد  رورّ من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

ن امل�شورّقون من حتقيق اأهدافهم  و�شيتمكرّ
اجلديد  التحديث  خلل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى الإعلين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العلمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رصياً  رواية ق�ش�س  خلل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خلل  من  قيرّمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رصكات من خلل فيديو �شفحة 
ال�رصكة اأن تن�رص اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رصكة كفيل 
مرات   5 الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطلق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العملء م�شكلت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�شلح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل الكامريا اخللفية، 
تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الل�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خلل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.

كارثة تهدد هو�تف 
»OnePlus«

 »OnePlus« �رصكة  رت  حذرّ
الفئة  من  هواتفها  م�شتخدمي 
ال�شاد�شة، من حتميل بع�س حتديثات 
يف  اخلرباء  واأو�شح  اأندرويد  نظام 
اأنهم ل ين�شحون م�شتخدمي  ال�رصكة 
بتحميل   »6  OnePlus« هواتف 

ن�شخة  من  الثالث  التجريبي  الإ�شدر 
»Android P«، الذي اأتاحته غوغل 
الذكيةكما  الأجهزة  لبع�س  موؤخرا 
الإ�شدار  اأن  اإىل  اخلرباء  اأ�شار 
املذكور ل يتوافق مع بع�س برجميات 
»OnePlus 6«، ومن املمكن اأن يوؤثر 

بعمل  ين�شح  لذا  الهاتف،  اأداء  على 
اجلهاز  ملحتويات  احتياطية  ن�شخة 
الن�شخة  انتظار  اأو  حتميله،  قبل 
 Android« من  الكاملة  الر�شمية 
العام  اأواخر  تطرح  اأن  املتوقع   »P

اجلاري.



جولة  يف   « الو�سط   « جريدة  عليه  وقفت  ما  وهو 
توافد  اأين الحظنا  اجلامعة  هذه  اإىل  اأم�س  قادتنا 
االآالف من الطلبة الذين ظلوا يتجولون من كلية اإىل 
كلية ومن ق�سم اإىل ق�سم يف وقت اأنهت فيه االإدارة 
اأف�سل  يف  الطلبة  ال�ستقبال  الالزمة  الرتتيبات  كل 
هذه  عددهم  قارب  الذين  اجلدد  خا�سة  الظروف 
من  التخ�س�سات  خمتلف  يف  طالب  اآالف   4 ال�سنة 
 16 املحدد  املوعد  يف  الدرا�سة  يف  ال�رشوع  اأجل 
على  املل�سقة  االعالنات  من  وبالرغم  �سبتمرب، 
اللوحات اخلا�سة بكل كلية والتي ت�سري يف انطالق 
الدرا�سة اإال اأن ن�سبة اال�ستجابة لها قليلة جدا وهو 
ما اأكده لنا بع�س الطلبة الذين تقربنا منهم » معظم 

الطلبة ال يلتحقون اإال بعد اأ�سبوعني على االأقل.
فيما ي�رشع البع�س االآخر يف الدرا�سة �سهر اأكتوبر 
التقينا  كما   .  « االأخرية  ال�سنوات  طلبة  خ�سو�سا 

قمة  يف  وهم  الطلبة  من  كبري  عدد  جولتنا  خالل 
ال�سخط لعدم تلقيهم اإجابات حول م�ساألة الت�سجيل 
يتم  مل  التي  التخ�س�سات  مبختلف  املا�سرت  يف 
من  خرية  يف  و�سعهم  ما  االآن  حلد  فيها  الف�سل 

اأمرهم ، واإىل جانب هذا ت�سهد اجلامعة هذه االأيام 
التي  الكليات  لبع�س  الثاين  ال�سدا�سي  اإمتحانات 
املتكررة  االإ�رشابات  ب�سبب  فادحا  تاأخرا  �سهدت 

التي ميزتها طيلة املو�سم الفارط  .

�أح�سن مرزوق

جامعة �لبويرة

 مدرجات فارغة والطلبة يف نزهة
متيز �لدخول �جلامعي �لر�سمي بعد �أ�سبوع كامل بجامعة » �أكلي حمند �أوحلاج » بالبويرة 

بالإقبال �لكبري للطلبة بالرغم من بقاء �ملدرجات وقاعات �لدر��سة خالية على عرو�سها يف وقت 
مي�سي فيه جل �لطلبة خا�سة �جلدد منهم �أوقاتهم يف �لتجول باأروقة �لكليات و�ساحة �جلامعة . 

يف �إطار �لتح�سري 
للدخول �ملهني بامل�سيلة

فتح 4 تخ�ص�صات 
 جديدة يف 

التكوين املهني
لوالية  املهنيني  والتعليم  التكوين  مدير  اأم�س،  ك�سف 

اأربع تخ�س�سات جديدة  امل�سيلة »عمر فكرا�س » عن فتح 

على م�ستوى خمتلف املراكز خالل الدخول املهني لدورة 

اإطار  �سبتمرب يتنا�سب واحتياجات �سوق ال�سغل بالوالية يف 

وتتمثل  للقطاع.   البيداغوجية  اخلريطة  حتيني  عملية 

تطوير  اإطار  يف  تندرج  التي  اجلديدة  التخ�س�سات  هذه 

فر�س التكوين يف االآلية وال�سبط »تقني �سام« وجمع وفرز 

 « »للبول�ستري  اخلا�سة  والقطع  الروابط  و�سناعة  النفايات 

املنتظر  ومن  امل�سابح  وتاأهيل  ترميم  اخت�سا�س  يف  وكذا 

اأن يتم فتح هذه التخ�س�سات اجلديدة اأمام املرتب�سني على 

م�ستوى كل مراكز التكوين و التعليم املهنيني املتواجدة عرب 

تكوين  على  احل�سول  من  لهم  �سي�سمح  مما  امل�سيلة  والية 

�سوق  ولوج  على  مل�ساعدتهم  التخ�س�سات  هذه  يف  نوعي 

ل�سمان  االإجراءات  خمتلف  اتخاذ  مت  اأنه  م�سيفا  ال�سغل، 

التكوين اجلديدة  اأن عرو�س  اإىل  الدورة م�سريا  جناح هذه 

بر�سم هذا الدخول تقدر ب 5997 مرتب�س جديد من بينها 

2624 يف التكوين االإقامي و3150 يف جمال التمهني و 357 

التكوين  عرو�س  وتتوزع  البيت  يف  املاكثة  للمراأة  من�سبا 

يف  ياأتي  �سعبة   18 على  املهنية  ال�سعب  ح�سب  اجلديدة 

مقدمتها الن�سيج واالألب�سة والتف�سيل ب809 من�سبا متبوعة 

ال�سناعات  ثم  من�سبا  ب499  والت�سيري  االإدارة  بتقنيات 

من�سبا  ب635  اخلدمات  وحرف  من�سبا  ب409  التقليدية 

فتح  الدورة  و�ستعرف  اأخرى   �سعب  جانب  اإىل  جديدا 

من�سب   2112 و  االإقامي  النمط  يف  تكويني  من�سب   2340

عن  طريق التمهني و280 من�سب خا�س بالدرو�س امل�سائية 

امل�سيلة  بوالية  املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع  وي�سم 

حاليا معهدين وطنيني اإىل جانب 19 مركز للتكوين املهني 
والتمهني وملحقة .

 عبد�لبا�سط بديار 

�سعيدة 

اأطباء ال�صحة 
العمومية يطالبون 

الإدارة بتدارك الو�صع 
حيث  موؤخرا  خا�سة  ظروفا  ب�سعيدة  ال�سحة  قطاع  يعرف 
بهم  تليق  ال  �سعبة  اأو�ساعا  القطاع  وموظفو  اأطباء  يعي�س 
العديد منهم  اأين غادر  يقدمونها  التي  خا�سة مع اخلدمة 
الوالية يف ال�سنوات االأخرية نظرا للم�ساكل املهنية العديدة 
التي يعانيها هوؤالء اأبرزها م�سكل ال�سكن الوظيفي �سف اإىل 
ذلك عدد من ال�سكنات الوظيفية التي تتواجد يف حالة �سغور 
رغم اأن اأ�سحابها تقاعدوا اأو غادروا القطاع ب�سكل نهائي، 
يف حني يحاول مدير ال�سحة اجلديد اآ�سيني لعرج والوافد 
على القطاع تدارك االأمر خا�سة فيما يخ�س نق�س االأطباء 
املخت�سني اأين وعد با�ستقدام اأكرث من اخت�سا�سي خا�سة 
يف اأمرا�س الن�ساء والتوليد وطبيب جراح يف اأمرا�س القلب 
كلها  وهي  واحلنجرة  االأنف  وكذا  العيون  طب  اإىل  اإ�سافة 
تخ�س�سات تبقى ت�سجل عجزا مب�ست�سفى احمد مدغري.  
كما يحاول وايل والية �سعيدة لوح �سيف اال�سالم ا�ستدراك 
لهم  املعي�سية  الظروف  جميع  بتوفري  ذلك  و  اأي�سا  االأمر 
االإجتماعية  ال�سكنات  من  م�سكنا  بتخ�سي�س30  وذلك 
يف  امل�سجل  الفراغ  هذا  ل�سد  املخت�سني  االأطباء  ل�سالح 
الأهمية  نظرا  اخلا�س  و  العام  حديث  يبقى  الذي  امللف 
هذه ال�رشيحة يف املجتمع واخلدمات التي يقدمونها حيث 
يوؤكد يف كل منا�سبة على �رشورة التكفل بهم و تهيئة جميع 

الظروف املحيطة بهم.
خلدون.ع

م�ستغامن:

  اإحباط حماولتي هجرة
 غري �صرعية لـ 13 �صخ�صا 

ر�سا�ش و�ساروخ قاذف وطلقات 

ك�صف خمباأ قرب احلدود 
املالية يحوي عدة اأ�صلحة 

ُتكافئ    Ooredoo
الطلبة املتفوقني للمدر�صة 

الوطنية العليا للت�صيري  

�رشعية  غري  هجرة  حماولتي  اإحباط  مت 
م�ستغامن  والية  ب�سواحل  �سخ�سا   13 ل 
علم  ح�سبما  املا�سية،  �ساعة   24 خالل 
حلرا�س  االإقليمية  املجموعة  من  ال�سبت 

ال�سواحل.
م�سرتكة  برية  دورية  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
حلرا�س ال�سواحل وفرقة البحث والتحري 
يف  متكنت  م�ستغامن  والية  الأمن  التابعة 
حدود ال�ساعة الثانية من �سباح ال�سبت من 
ب�ساطئ خروبة �رشق  اأ�سخا�س   6 توقيف 

مدينة م�ستغامن.
�سبط  امل�سدر-  لذات  -وفقا  ومت 
من  رعايا  اأربع  بينهم  ومن  املوقوفني 

جن�سية  من  وقا�رشين  غينية  جن�سية 
مغادرة  حماولة  ب�سدد  وهم  جزائرية 
�رشعية.  غري  بطريقة  الوطني  االإقليم 
بالتن�سيق  ال�سواحل  حرا�س  اأحبط  كما 
مع كتيبة الدرك الوطني ليلة اخلمي�س اإىل  
 7 ل  �رشعية  غري  هجرة  حماولة  اجلمعة 
اأ�سخا�س من جن�سية جزائرية بالقرب من 
دوار عيزب  وم�سب وادي ال�سلف )10 كلم 

�رشق م�ستغامن(، ي�سيف نف�س امل�سدر.
تقدمي  التحقيقات  ا�ستكمال  بعد  و�سيتم 
املخت�سة  الق�سائية  للجهات  املوقوفني 
الوطني  االإقليم  مغادرة  حماولة  بتهمة 

بطريقة غري �رشعية كما اأ�سري اإليه.

ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
احلدودي  ال�رشيط  قرب  دورية  خالل 
باإقليم  باأدرار  اجلزائري-املايل 
اأم�س،  الثالثة،  الع�سكرية  الناحية 
يحتوي  والذخرية  لالأ�سلحة  خمباأ 
مع  ملم   14.5 عيار  ر�سا�س  على: 
من  اآيل  م�سد�س  و  ذخرية؛  �رشيطي  

خمازن؛و  وثالثة   كال�سنيكوف  نوع 
باالإ�سافة   7-RPG للقاذف  �ساروخ 
مبدفع  خا�سة  وقذيفة  ح�سوة،  اإىل 
اإىل  باالإ�سافة  ملم   60 عيار  هاون 
م�سعل وح�سوة و�سمامة، و)485( طلقة 
عيار 23 ملم، و طلقة عيار 14.5 ملم؛ 

و )642( طلقة عيار 12.7 ملم.

املدر�سة  طلبة   Ooredoo رافقت 
  )ENSM( للت�سيري  العليا  الوطنية 
خالل  منهم  املتفوقني  مبكافاأة  بالقليعة، 
اأن  قتائلة   ،.2018-2017 اجلامعية  ال�سنة 
للجامعيني  العالية  لالمكانات  تثمني  ذلك 

اجلزائريني.
حفل  حت�رش  اأن  اإال   Ooredoo اأبت 
يوم  نُظم  الذي  ال�ساد�سة  الدفعة  تخّرج 
باملدر�سة   2018 �سبتمرب   18 الثالثاء 

لت�سجيع  بالقليعة،  للت�سيري  العليا  الوطنية 
ال�سنة  خالل  املتفوقني  الطلبة  ومكافاأة 
اجلامعية 2017-2018 من احلا�سلني على 
خمتلف  يف  واملا�سرت  اللي�سان�س  �سهادة 

التخ�س�سات. 
تندرج هذه املبادرة يف �سياق ا�سرتاتيجية 
Ooredoo الهادفة اإىل ت�سجيع الكفاءات 
امكاناتها  وتثمني  ال�سابة  اجلزائرية 

العالية، بح�سب تو�سيح بيان لها.

تلم�سان : 

هالك �صخ�صني يف حادث مرور ببلدية �صبدو 

وهر�ن : 

ربط 880 1 م�صكنا ب�صبكة الغاز 
الطبيعي قبل نهاية 2018 

وزير �ل�سكن مطالب بالتدخل حول �مل�ساريع

 مكتتبو »األبيا«: �صربنا كثريا 
ومل يتلفت لنا اأي م�صوؤول 

لقي �سخ�سان حتفهما يف حادث مرور ببلدية �سبدو 
ال�سبت لدى املديرية  تلم�سان، ح�سبما علم  بوالية 

الوالئية للحماية املدنية.
النقيب  املديرية  بذات  باالإعالم  املكلفة  وذكرت 
اجلمعة  م�ساء  وقع  احلادث  اأن  عبودي  جميلة 
بلديتي  بني  الرابط  اأ   22 رقم  الوطني  بالطريق 
انحراف  اإثر  »احلباالت«  مبنطقة  وتلم�سان  �سبدو 

�ساحنة وانقالبها.
واأ�سافت اأن �سائق املركبة )53 �سنة( تويف يف مكان 
احلادث ونقل اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 
بنقل  املدنية  احلماية  اأعوان  قام  كما  �سبدو. 
مرافقه ال�سخ�س البالغ من العمر 46 �سنة الذي كان 
م�سابا بجروح بليغة اإىل ذات امل�ست�سفى اأين لفظ 

اأنفا�سه االأخرية ح�سبما اأ�سري اإليه.

�سيتم ربط 880 1 م�سكنا بوالية وهران 
قبل  الطبيعي  بالغاز  التموين  ب�سبكة 
نهاية �سنة 2018 ،ح�سب ما علم لدى 
والغاز  الكهرباء  توزيع  �رشكة  مديرية 

بال�سانية.
اأ�سغال  اأن  امل�سدر  نف�س  واأو�سح 
مبناطق  جديدة  اأحياء  ت�سمل  الربط 
اإىل جتمعات  اإ�سافة  العمراين  التو�سع 
بلديات  ببع�س  وقرى  ثانوية  �سكنية 
العمليات  من  و�سي�ستفيد  الوالية. 
 « �ساطئ  »بو�سفر  من  كل  املرتقبة 
فريحة  بن   ببلديتي  التو�سع  ومناطق 
»مناد�سية«  وقرى  وبوفاطي�س 

ببلدية  و«القطني«  فريحة  بن  ببلدية 
بوفاطي�س و«اجلفافلة« ببلدية مر�سى 
ال�سنة  خالل  اأي�سا  مت  وقد  احلجاج. 
اجلارية ربط 617 م�سكنا اأخرا ببع�س 
مناطق التو�سع العمراين على م�ستوى 
التغطية  ن�سبة  ان  علما  بلديات  عدة 
حاليا  املدينة  بغاز  التموين  ب�سبكة 
من   67 من  اأزيد  تبلغ  وهران  بوالية 
املائة. لالإ�سارة، تغطي مديرية �رشكة 
 24 بال�سانية  والغاز  الكهرباء  توزيع 
بلدية بالوالية فيما تتبع بلديتا وهران 
�سونالغاز  �رشكة  ملديرية  اجلري  وبئر 

بعا�سمة الوالية.

من  م�ستغامن  بلدية  مواطني  من  الع�رشات  عرّب 
بعد  ت�سلم  مل  الذين  »البيا«  برنامج  يف  املكتتبني 
املرقني  متاطل  من  ا�ستيائهم  عن  �سكناتهم 
احل�س�س  من  الع�رشات  اجناز  يف  اخلوا�س 
 « الت�ساهمي  ت�سمى ب«ال�سكن  كانت  التي  ال�سكنية 
الرتقوي  العمومي  »ال�سكن  اإىل �سيغة  ومت حتويلها 
املدعم » وح�سب مواطنني ات�سلوا ب«الو�سط« فان 
العديد من املكتتبني ينتظرون ت�سليم �سكناتهم منذ 
املتفق  باملواعيد  االجناز  تلتزم �رشكات  مدة ومل 
ال�سكنات  مفاتيح  ت�سليم  على  ال�سلطات  مع  عليها 

وهذا الذي دفع العديد من املواطنني اإىل مرا�سلة 
وزارة ال�سكن للتدخل يف اأقرب االآجال وانقاذ م�سري 
اأن  ويبدو  مكانها  تراوح  مازالت  التي  �سكناتهم 
ال�سوداء  النقطة  »البيا« مب�ستغامن مازالت  م�ساريع 
يف الوالية ويف قطاع ال�سكن الذي رغم االجنازات 
التي حققها يف ت�سليم العديد من امل�ساريع ببلديات 
الوالية خا�سة يف �سيغة ال�سكن االجتماعي والريفي 
اإىل اأن هناك تاأخرا فادحا يف اجناز �سكنات »البيا« 

عرب خمتلف بلديات م�ستغامن. 
م.�مني

�لطارف

 وايل الطارف يعاين
22 نقطة �صوداء 
بالطريق ال�صيار  

والية  وايل  قادت  التي  وامليدانية  التفقدية  الزيارة  ك�سفت 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  رفقة  بلكاتب  الطارف حممـد 
والبلديات  الدوائر  وروؤ�ساء  التنفيذية  الهيئة  اأع�ساء  وببع�س 
الطارف  والية  باقليم  –غرب  �رشق  ال�سيار  بالطريق  املعنية 
على م�سافة87 كلم بوجود 22 نقطة �سوداء تتعلق بوترية االجناز 
والتي من �ساأنها اأن تعيق ور�سات االأ�سغال وتوؤخر موعد ت�سليم 
امل�رشوع وهي  عبارة  عن   الردوم  املوؤقتة  لور�سات  االأ�سغال   
وقد   ال�سكنية    التجمعات   تعلو   التي   امل�سار   مقاطع   يف  
ت�سببت هذه الردوم يف غلق بع�س  املجاري يف  حالة  ت�ساقط  
اأمطار  غزيرة حيث �سيوؤدي اإىل انحراف  ال�سيول  اجلارفة  عن  
املحاذين  ال�سكان  على   الكارثة   وتكون  الطبيعية   جماريها  
الفالحية عند  واالأرا�سي   الطرقات  و�سبكة   االأ�سغال  لور�سات 

هطول االأمطار الغزيرة.
اأين وقف وايل الوالية يف العديد من ور�سات الطريق على  طول  
امل�سار حيث عاينه  ميدانيا  22  نقطة  �سنفت بالنقاط ال�سوداء  
االأمطار  من  كبرية  كميات  تهاطل  عند  املنطقة  تهدد  التي 
تعترب من  الطارف  اأن والية  في�سانات  خا�سة  اإحداث   وميكن 
املركز  اح�سائيات  ح�سب  اجلزائر  يف  الفي�سية  املناطق  اأكرب 
الوطني لالأر�ساد اجلوية. واأمر وايل الوالية امل�سالح املخت�سة 
ال�سعاب واجناز خنادق اجتاه  الفورية كجهر  باتخاذ االإجراءات 
البناءات الفو�سوية املحاذية للطريق  ال�سيار �رشق غرب لتجنب 
وخاطبهم  املنجزة  ال�رشكة  على  الوايل  �سدد  و  املخاطر،  كل 
بلهجة �سارمة ال�ستدراك وال�سيطرة على كل املعيقات التي من 
�سانها توؤخر االأ�سغال  واختتم زيارته باال�ستماع الن�سغاالت بع�س 
املواطنني مبنطقة البفة ببلدية عني الع�سل  اأين اأمر بتهيئة �سبكة 

املياه بداية هدا االأ�سبوع.
رزق �هلل �سريف 

الأ�صتاذ براهيم براهيمي 
موؤ�ص�س املدر�صة العليا 

لل�صحافة يف ذمة اهلل
تويف اأم�س ال�سبت االأ�ستاذ اأحمد براهيمي، موؤ�س�س واأول مدير 
االإعالم، ح�سبما علم  لل�سحافة وعلوم  العليا  الوطنية  للمدر�سة 

لدى اأقاربه.
وكتب الفقيد املعروف با�سم براهيم براهيمي عدة موؤلفات من 
»ال�سلطة  و  واملثقفون يف اجلزائر«  ال�سحافة  و  »ال�سلطة  بينها 
وال�سحافة وحقوق االن�سان يف اجلزائر« ال�سادرة عن دار الن�رش 

اآرماتان.
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